
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

IN ZIARUL DE AZI:

Anul XLII Nr. 9598 ; Duminică 12 august 1973 6 PAGINI - 30 BANI

• Alo, comitetul jude
țean de partid ? CUM 
MERGE TREABA PE ȘAN
TIERE ? ® Stația de ra- 
dioficare propagă și am
plifică inițiativele mun
citorilor ® Strada, pia
ța, instituția : la Con
stanța ® Constantin 
Brăiloiu — savant și slu
jitor de prestigiu al fol
clorului muzical româ

nesc

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit

î

In telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului

Nicolae Ceaușescu
NOI ȘI MAREA

„Sintem vii. in singele nostru roșu arde focul 
forțelor necheltuite..."

ambasador alîn ziua de 11' august., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Li Tin-ciuan^ care și-a prezentat scrisorile de acreditare în caii-

R. P. Chinezetate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in tara noastră. 
(în pagina a V-a, cuvîntările 
rostite)Tovarășul Nicolae Ceaușescu

CONSTRUCTORII ANUNȚĂ
0 NOOĂ $1 LAUD ABIL A DECIZIE:

Walt WHITMAN

Din marele noian, un strop, de sticlă, 
Pe-o creastă de talaz se-oprește-n vînt, 
Din pragul alb de iureș și de pîclă, 
înaltei lui speranțe dînd cuvînt.

a primit pe profesorul Stan Newens
„Vom lucra neîntrerupt duminicile și zilele 
de sărbătoare din august pentru realizarea 

integrală a planului de investiții"coiectivui de muncă din întreprinderea de 
construcții speciale industriale și mon
taj - I.C.S.I.M. București,în fr,,nte cu comu- niștii, răspunzind inflăcăratei chemări adresate de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. a hotărit să intensifice eforturile pentru îndeplinirea exemplară a planului, pentru asigurarea punerii in funcțiune și devansării termenelor de dare în folosință a obiectivelor industriale din planul anului 1973.Dczbâtind cu răspundere activitatea desfășurată in semestrul I atit in adunări generale de partid, cit și în adunări generale cu toii salariații in șantiere și lo-

turi, comuniștii, întregul nostru colectiv de muncă, alft- turindu-se celorlalte organizații de construcții montaj, au hotărit să lucreze în zilele de 23 și 24 august, precum și in zilele de repaus duminical din această lună, să recupereze toate rămînerile in urmă față de graficele de execuție și să devanseze termenele de punere în funcțiune Ia încă trei obiective industriale din municipiul București, care se adaugă angajamentului pe anul 1973.Sintem conștienți că prin activitatea ce o vom depune vom spori contribuția noastră la îndeplinirea planului anului 1973, la îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
Angajamentul de a lucra 

în zilele de 23 și 24 august a fosl exprimat — in telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu — de colectivele de la întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara. Trustul de montaj utilaj chimic București. Trustul de construcții Ilfov, Ceu

trala de conslrucții-montaj București. Trustul de construcții Argeș, Trustul de construcții industriale din municipiul Gheorghc Gheorghiu-Dej, Grupul de șantiere Slatina din Construcțiilorrul termocentralei prinderea județeană ții-monlaj Vaslui,
cadrul Ministerului Industriale, șantie- Brăila, între- de construc- întreprinderea

județeană de conslrucții-montaj Sâlaj-Zalău. întreprinderea de con- strucții-montaj nr. 1 București, colectivele de la intreprinderea de materiale de construcții „Cesa- rom“ București, întreprinderea de produse ceramice pentru construcții din Zalău și întreprinderea de armături industriale din fontă ți oțel din Zalău.

De-ar fi să tai adine în coaja Mării 
Ca-ntr-un imens harbuz vărgat, să spintec 
Drum auriu, pe scara depărtării 
Pe care-și saltă luna greul pîntec, 
De-ar fi să pot deschide, ca o carte 
Legatărn piei de șarpe, scoarța Mării 
Și dîndu-i fila de cleștar de-o parte 
Să-nvăț ce șade scris sub colbul sării, 
l-aș desluși, din vuietul de lave, 
Din viscolul de ape argintate 
Cu care-alungă putrede epave, 
Secretul tinereții ei curate.

Privind la mal, de larguri părăsite, 
Aceste leșuri seci și ierburi crețe, 
A noastră viață ni-i asemuită • 
Cu-a Mării nesecată tinerețe :

Făcută să răsfrîngă ziua bună 
Ca ea ni-i zarea, limpede și-adîncă, 
Și tot ca ea, la vreme de furtună, 
Talaz gigantic creștem, încă și-încă. 
Și-acest necontenit impuls 'nainte 
Ne e PARTIDUL, spirit pururi viu, 
Spre care azi, ca stropul străveziu, 
Aduc prinos speranța mea fierbinte.

Mihnea GHEORGHIU

Simbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar : general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a acordat o întrevedere profesorului Stan Newens. Oaspetele este editorul lucrării „Nicolae Ceaușescu — omul, ideile sale, înfăptuirile pe calea socialismului", publicată în Marea Britanie la sfîrșitul anului trecut și reeditată recent. ,La primire a participat tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Exprimînd călduroase mulțumiri pentru onoa'rea de a fi primit, profesorul Stan Newens a oferit șefului statului român, in semn de . profund omagiu, un volum din noua ediție a lucrării „Nicolae Ceaușescu — omul, ideile sale, in-

făptuirile pe calea socialismului". Domnia sa a arătat, că epuizarea primei ediții și tipărirea celei de-a doua reflectă audiența largă pe . care a avut-o această importantă carte în rîndul opiniei publice. Cu acest prilej, oaspetele a ținut, să releve dorința și hotărîrea sa de a contribui și in viitor la o cit. mai bună cunoaștere, în Marea Britanie, a politicii României și realizărilor sale, a personalității președintelui Nicolae Ceaușescu. a activității sale neobosite puse în slujba propășirii țării, a edificării unei lumi a păcii, colaborării și țelegerii internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu întreținut apoi cu oaspetele și acordat un interviu.întrevederea s-a desfășurat tr-o atmosferă de deosebită cordialitate.

în-s-a i-aîn-

FURNALIȘTII REȘIȚENI 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT

ANGAJAMENTULREȘIȚA (Corespondentul ..Scînteii", Nicolae Cățană). — Din bilanțul întocmit ieri. 11 august, pe platourile furnalelor reși- - țene rezultă , că harnicul colectiv de munci- . tori, tehnicieni Si inr gineri de aici și-a realizat angajamentul

pe întregul an. Cu producția de ieri s-au dat astfel in plus 10 000 tone de fontă, atit- cit prevedea angajamentul pe 1973. La obținerea acestui succes de prestigiu, o contribuție deosebită au avut colectivele conduse de maiștrii

ANUALAlexandru Dăescu. Ladisjau. Kapprnyai și| Aurel Liubimirescu.j caro, la fiecare șarjă, au ciștigat. prețioase și mari de tonaj, cum înainte, furnaliștii produc fontă angajamentul.
minute sporuri De a- deci; reșițeni peste anual...

(Continuare în pag. a III-a)

abatajele metri ga- medie pe — munca spirit deLA BUCUREȘTI A TRECUT PROBELE FINALE

Cel mai mare turboagregat
romanesc

și jumătate cit Bicazul
O

din stingă : bo-
Găgeanu si 

la o ul-

In fotografia 
binatorii Nicolae
Constantin Oancea 
timă verificare a statorului al
ternator de 330 MW pentru Ro- 
vinari. în fotografia din dreap
ta : muncitorul specialist Vasile 
Costache și maistrul principal 
Mihai Nistor executînd ulti
mele verificări înaintea monta

jului generalFoto : E. Dichiseanu

Azi, oamenii muncii, întregul nostru popor sărbătoresc ..Ziua minerului", cinstind tradițiile glorioase de luptă revoluționară ale minerilor, munca plină de dăruire a acestui detașament de nădejde al clasei muncitoare. Sărbătorirea „Zilei minerului" din «cest ăn are loc in condițiile in care Întregul popor muncește cu entuziasm pentfu înfăptuirea sarcinilor de deosebită însemnătate prevăzute de am- piul program stabilii de Congresul a.l X-Jea și Conferința Națională ale partidului. Minerii sint angajați cu toate forțele in marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea obiectivului național — cincinalul înainte de termen, conștienți fiind de marea contribuție pe care o au de adus la progresul rapid și multilateral al țării.Consecvenți tradițiilor de prestigiu, de ziua lor minerii raportează no-i succese in muncă, noi realizări remarcabile? în șapte luni care au trecut din anul 1973, pianul producției industriale pe ansamblul , acestei ramuri a fost îndeplinit’ și depășit. In această perioadă s-au realizat suplimentar importante cantități de minereu de fier brut, plumb în concentrat, bau-

xită, sulf, bentonită, sare ș. a„ indispensabile dezvoltării economiei naționale. Merită să fie evidențiate, in mod deosebit, pentru realizările de pină acum, colectivele unităților miniere din cadrul Combinatului minier Suceava — care sint in avans cu 175 de zile față de prevederile cincinalului — Combinatului minier Baia Mare, ca și lucrătorii întreprinderilor miniere Moldova Nouă. Baia de Arieș. Hunedoara, Rîmnicu-Vilcea, cei ai exploatărilor miniere Certej- Săcărîmb, Ploștina, Vulcan, Pa- roșeni. Dîlja ș.a.Organizarea superioară a producției in subteran și la suprafață, generalizarea unor valoroase inițiative — ..Două cicluri in plus pe lună la frontale", „O sută de lerii de pregătire in lună și brigadă" ș.a. pătrunsă de un înalt abnegație se află la temelia a- cestor succese deosebite. Minerii știu insă zultatele taje sau crare au grijii permanente a de partid și
la fel de bine că re- obținute de ei in aba- în uzinele de prelu- fost posibile datorită conducerii de stat pentru

Ochii umbriți de efort, cind ard în flăcările succesului, sint cei mai frumoși din lume. Fețele bîntuite de oboseală, cind sint spălate de nervii concentrării, sint marcate de cea mai sclipitoare aură. în afară de prestigiosul succes tehnic la care am asistat ieri, către prinz, la Uzina de mașini grele din București, ceea ce am putut remarca in primul rind au fost sentimentele de emoție și încredere.Emoție pentru că s-a consumat o autentică premieră tehnică națională : cel mai complex produs industrial din cile s-au fabricat vreodată în România— turboagregatul de 330 MW, o dată și jumătate mai mare decit puterea instalată a Bi- cazului — a fost supus ultimcjor teste. Superbă avanpremieră a muncii acum, in prag de sărbătoare. în august ! Emoție, pentru că giganticul utilaj— el singur ar putea asigura necesarul de energie electrică al Bucureștiului — este construit exclusiv din repere și piese românești. Pentru că sunase ora verificării comportamentului acestor piese. Pentru că acuratețea și munca, conștiinciozitatea și ordinea, sirguința și dis-

ciplina, carnea și singele, zilele și nopțile încorporate timp de doi ani și jumătate in viscerele acestui uriaș „donator" de energie de către intreg colectivul uzinei trebuia să primească girul valorii funcționale, confirmarea utilității. Emoție, pentru că nu toți cei care. într-un fel sau altul, și-au depus obolul seriozității tehnice, legați fiind de locurile lor de muncă, au putut participa fizic la momentul de apoteoză. Sutele de wați ai difuzoarelor i-au ținut însă la curent, din sfert în sfert de oră, cu desfășurarea evenimentului. Și, în sfirșit. emoție pentru că rea — o dată catul turboagregatul răsi platforma nilor pentru a stala în inima lui. la Rogojelu.A existat și un moment de neliniște. După ce rotorii atinseseră de mult cele 3 000 de ture — imagi- nați-vă greutatea unei case cu un etaj învîr- tindu-se de 3 000 de ori intr-un minut ! — s-a crezut că aparatele pentru verificat vibrațiile s-au defectat subit — indexurile se încăpăținau să indice patru microni. Fusese-

urma despărti- o dată finalizat, eliberat certifi- de calitate, va pă- Berce- se in- Gorju-

ră reglate pentru 50 de microni, păstrindu-se o toleranță penlru incă alți 50, fâță de regimul de funcționare în centrală. In două rîn- duri au fost înlocuite aparatele. Inutil. Acele de pe cadrane menționau inexorabil cifra patru ! Atunci s-a instalat încrederea. Reprezentantul care a oferit nu înceta să me : „Fantastique".Precizia — intr-adevăr fantastică — a uluit pur și simplu chiar pe autorii ei. In glumă, unul dintre creatori a așezat pe muche una dintre cele cutii de lagăre gregatului două de a cite 15 N-au căzut ! Cele 3 000 de rotații ale colosului nu-și fac simțită prezența' decit pe cadranele tachimetrelor. Un sforăit ușor, ca de pisică blinda, este tot ceea ce poate fi auzit.Am văzut încrederea instalindu-se definitiv pe fețele participanți- lor. încrederea in robustețea rațiunii faptei muncitorești. Si am intuit, dincolo acest firesc sentiment, hotărîrea colectivului de la U.M.G.B. de a se constitui în principal donator de „inimi" pentru sistemul nostru energetic național.

firmei licența excla-
pe două ale a- mone- bani !

șide

B. MIRCESCU

Dolj se realizează întreaga producție de locomotive Diesel și electrice a țării. 29 la sută din cea de motoare electrice, peste 21 la sută din cea de îngrășăminte chimice, 13 la sută din energia electrică. Și iarăși : aici, in cincinal, producția de țiței crește de 8,8 ori etc... Dar nici aici nu ne putem opri. Pentru că : Doljul este al treilea intre județe ca suprafață arabilă (aproape 500 000 de ha) ; aici există cele mai mari sere din țară (200 de hectare) ; s-au redat circuitului • agricol peste 50 000 de hectare de nisipuri ; sint irigate 100 000 hectare... Și trebuie totuși să mergem mai departe, deoarece : în Dolj, situația invățămintu- lui, superior stă astfel : in 1949 exista un institut superior cu două facultăți și j374 studenți : in 1973 există o universitate cu 10 facultăți. 27 secții, 30 de catedre și 6 162 studenți... Și1 s-ar putea continua astfel la infinit.Pentru că Doljul, județ tipie pentru situația de înapoiere a României antebelice, este tipic și pentru impetuoasa dezvoltare a României socialiste. Și. mai cu seamă, este tipic pentru salturile incredibile ale unor zone, de la ine-

xistent Ia „cel mai", de la rudimentar la tatea cea mai autentică :..chimia crește ori" I...Apropo de oamenii Doljului lor", țiile
moderni-de 1 008

de „specificul toate situa- cerute, puse nouă

doljeană : actorul Amza Pellea. director al Teatrului Național din Craiova, interpretul binecunoscutului personaj care răspunde pe micul ecran la numele de nea Marin.Apelăm, deci, la această sursă. „Nu știu, ne spune

fii. prin felul de a gindi și acționa, prin temperament, prin spirit și concepție de viață, prin raporturile cu lumea înconjurătoare, un marin. Cum sint acești marini ? Ge să vă spun ? Păi cum s-ar fi putut înfăptui in aceste locuri, in-

tu cu mii-

Cum se vede Doljul
dinspre Calafat

ta îndemînă cu promptitudine de computer, una singură, solicitată expres, ii pune în încurcătură pe specialistul statisticii : situația doljeniior care poartă... numele de MARIN. Desigur, nu este o întrebare științifică și, firesc, statisticianul, om cu simțul umorului, ne indică sursa cea mai autorizată in materie de onomastică

Amza Pellea, ciți doljeni se numesc Marin. Nici măcar in Bâileștii de nu știu ciți Marini șt asta poate fi o Ceea ce știu însă există Marini aici lipsa de conferind unui priu valoarea Adică : poți să in acte, Costicâ. mitru, sau Vasile, dar

baștinâ sini — lacună este că marini,șimajusculă nume pro- de atribut, te numești, sau Dusă

tr-un timp istoric scurt, salturile de-a dreptul fantastice pe care le sintetizează cifrele statistice culese de dv. ? Olteanul are o vorbă : „Arată-mi făcuși tu cu miinileea să-ți spun cine ești".Așadar, oaspeți ai Doljului. in acest august fierbinte din preajma 'celei de-a 29-a aniversări a eliberării, ia să vedem, Mă-
ce

tele,

*

rine, ce făcuși nile lele ?— Păi. făcui rele combinat Craiovei. inginerul Rogoz, director general al Centralei industriale îngrășăminte chimice, ne răspunde la întrebare folosind cel mai autentic perfect simplu. Cu toate că nu este oltean, ci... moț din Bistra de Apuseni. Făcui. continuă zimbind — a- dică făcurăm, că sintem mii de oameni pe platforma • asta — iar perfectul simplu se potrivește de minune, fiind vorba, cum spune gramatica, de o lucrare săvârșită de curînd. Despre ce lucrare e vorba ? E vorba că după a- proape șase ani de eforturi continue, do studii și ameliorări ale tehnologiei și instalațiilor, de trudă, în care zeci și zeci de oameni (printre care ing. Ovidiu Crăciunescu,, maiștrii Victor Bejenarii și Vasile To- nescu, Bulaia dache) ceperea terea de dăruire, încredere int.r-un vis ce părea mul-
Petre DRAGI) 
Nistor ȚUICU

1... La ma- chimic al Iustinde

operatorii Pompiliu și Gheorghe Ior- și-au investit pri- profesională. pu-
(Continuare în pag. a II-a)

. . . ..._ _ _ _ /

• In primele șapte luni ale a- cestui an. in sectorul minier a fost realizată o producție superioară cu 148.4 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre altele, comparativ cu sarcinile anului 1973, s-au obținut suplimentar : 21 260 toneminereuri de fier brut, 490 tone plumb in concentrate, 4 520 tone bauxită, 6 800 tone bentonită, 56 300 tone sare.• In cinstea Zilei minerului și a celei de-a 29-a aniversări a eliberării patriei, colectivul Centralei minereurilor din Deva raportează realizarea unei producții industriale suplimentare în valoare de peste 71 milioane lei, spor realizat în bună măsură prin depășirea nivelului planificat al productivității muncii. Cele mai însemnate succese in muncă au fost obținute de nerii de la Întreprinderile niere Hunedoara și Bocșa, lectivele de la I.M. Barza și ploatarea minieră Certej.
mi- mi- co- Ex-
Iono Brigada coordonată de Scheau de la Exploatarea carboniferă Leurda, cea dinții formație din bazinul Motrului care a aplicat, sistemul de lucru cu plata în acord global, a extras peste plan, in cinstea Zilei minerului, 20 000 t lignit. Succesul minerilor din brigada amintită este însoțit de sporirea ,cu 40 la sută a productivității muncii pe post, de ciștigarea unui avans de 35 zile față de prevederile planului la zi.



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 12 august 1973

Atentie,
V Ise filmează!Regia : edilii orașului Zalău. I Scenariul : deputați ai consi- ■ liului popular. Protagoniști : ce- I tățenii surprinși în flagrant de- | lict cu... nerespectarea curățe- . niei orașului și a împrejurimi- I lor locuințelor. Operatori : mem- I brii cineclubului casei de cui- • tură. Costumele : fiecare cu I croitorul lui. Sunetul : pe viu, I cu replici care se rețin, de ge- | nul : „Ce, tocmai pe mine m-ai , găsit cu gunoiu-n stradă ?“ ; E „Mă. să nu mă faci de comedie, I că dacă vede bărbatu-meu...“. ' Loc de proiecție : in aer liber, I seara, pe pereții blocurilor din carfterele orașului, în mijlocul f „eroilor". O inițiativă, ca-n fii- , me ! Și, se pare, convingătoare.

Cu și fără |
STRADA, PIAȚA, INSTITUȚIA

V

Din vestiarele de la I.C.M. (întreprinderea de Construcții- Montaj) nr. 1 din Capitală dispăreau, de la o vreme, ba o haină, ba o pereche de încălțări, ba o cămașă mai acătării... Pină deunăzi, cind la locul cu pricina a fost surprins dumnealui, Nicolae Băbăscu.— Carevasăzică. tu ești ăla ?— Regret sincer că...Aceeași „sinceritate" a fost exprimată și in fața instanței de judecată.—»Dar parcă ai mai regretat o dată.— Da. în 1971. tot pentru asta.— Și-ai mai „regretat", apoi, și în ’72.— Acum e-n ’73. Primul regret pe anul in curs...Și a făcut recurs, cu speranțe in circumstanțe. Dar au rămas tot doi ani. Fără regrete.
Reclamă
cu... adio, 
mamă!Pihă acum doi am,’ Iri "mtlîii- cipiul Drobeta Turnu-Severin nu exista o curățătorie chimică, ci numai un centru de colectare a lenjeriei. Lucrurile aduse de cetățeni erau trimise laCraiova, de unde reveneau, I după vreo lună. cu... sur- I prize : în loc de-o haină I bej, subțirică, te trezeai cu una de ginerică sau în loc de pantalon îți pica plocon un veston. Pînă într-o zi. cînd și aici s-a înființat o curățătorie mare I și modernă și, de bună seamă, I cu mare reclamă, precum că ’ „în cel mult 4—5 zile orice co- ■ mandă dată va fi onorată". Numai că „onor" curățătoria | n-a procedat „curat" și treaba nu merge — cum promitea reclama — strună. Uneori, nici după o lună comanda nu e onorată. Ctfm treaba nu prea e „curată", e nevoie de-o săpu- neală. Și încă la iuțeală 1
„Zîmbiți, 
vă rog!...“ I 

Cum-necum, cițiva -fotografi | 

amatori localnici și de-aiurea 
au obținut cite o autorizație de 1 la primăria orașului Sinaia I 
pentru a lucra pe cont propriu. I 
Văzîndu-se cu autorizație, stă- i 
pini pe situație (și pe... mica I 
tranzacție), fotoamatorii au | 
impinzit străzile frumoasei sta- 
țiuni cu oferte de „minuni", 
strigate in stihuri inspirate : 
„Cine mai vrea suvenir ? Ia 
poza, că-i chilipir". De la un I 
timp insă, neluindu-i nimeni in , I 
„obiectiv", pentru a-și rotunji | 
veniturile, fotoamatorii au de- . 
venit și ghizi la Castelul Peleș, I 
oferindu-le turiștilor induși in | 
eroare, in loc de explicații... a- 
berații. Chiar nu se găsește ci
neva să le ceară o explicație I cu... autorizație ?

Inimoasă 
intendentă ILa o întrebare a noastră— simplă și banală — Maria Dorneanu, o inimoasă intendentă din piața Constanței, a răspuns cam așa : mere, pere, piersici, struguri, peperu, prune, dovlecei, castraveți, roșii, ardei, cartofi, fasole, ceapă, usturoi, rădăcinoase, zarzavat, miere de albine, pește, ouă, păsări cu vagonul...— Cine vă furnizează atita marfă, cum ?— Mecanismul nostru de aprovizionare este identic cu cel din toată țara. întreprinderea locală de legume și fructe încheie contracte ferme cu toți producătorii din județ și din țară, amatori să-și vindă mărfurile la noi. Ce poate face în plus o întreprindere de legume și fructe ? A, da, se însufleți ea... In plus, întreprinderea noastră de legume și fructe își trimite delegații să cutreiere țara, să găsească marfă ieftină și bună, să încheie contracte suplimentare, să angajeze oameni destoinici pentru comerțul local. Treptat, la noi, s-a creat o tradi- “ție„* i,, „,,. , „ q

Elogii 
pentru magistralele 

„vîrstelor"Pe marginea drumului care leagă Constanța de Mangalia, cit vezi cu ochii— numai piersici tineri. Mii și mii de piersici. Din loc în loc apar grupuri de copii cu fețele roșii ca și cravatele lor. Dar nu cumva e cazul să dăm citeva explicații ? Iată-Ie : Ince- pind din 1973, cei mai mici locuitori ai Constanței și-au asumat o mare răspundere : să planteze arbori și să răsădească flori pe laturile drumului Constanța—Mangalia. Ei se țin de cuvînt. Au plantat cit au putut în primăvară, iar acum dau tircoale plantației cu sapa și stropitoarea. Doar, doar or crește mai repede 1 Nu degeaba drumul despre care vorbim, lung de 50 km, se numește acum „Magistrala pionierilor"....în primăvară, tinerii din Qonstanța au avut o idee... magistrală. Se aflau, pe undeva pe la marginea orașului, niște vechi hangare părăsite.. Vechi, dar solide și încăpătoare. Și ? într-o bună zi, în jurul a- celor construcții au apărut tirnăcoapele și mistriile, a început să se audă ropotul ciocanelor. Dar ecoul, zgomotelor muncii a pierit demult. La „Baza sportivă a

tineretului din Constanța" se aud acum alte „ropote"....După cit se pare, informațiile pe care vi le oferim noi aici sînt orinduite pe ..leaturi". Dacă am vorbit de tineret, nu putem lăsa la o parte virstnicii. Vîrst- nicii se ocupă cu precădere de întreținerea străzilor și a fondului locativ, de extinderea și amenajarea spațiilor verzi, de... De fapt, dacă facem o socoteală mai rotundă, constăn- țenii — cu mic. cu mare — începînd din 1973, au cam preluat gospodărirea orașului. Nu credeți ? Dispunem de o cifră ce poate să stîr- nească invidie în toată țara : la Constanta. în primele 6 luni ale anului, va

tirziat, o... masă. Dar știți cum ? Scurtă și mai ales tăioasă, urmată de măsuri.
Scurt-circuit 
în rețeaua 

serviciilor publiceCum deschizi cartea de telefoane a orașului, chiar pe prima pagină găsești un anunț : „Pentru utilitate publică". Urmează un șir. de numere de telefon. Bună cartea, bună intenția de a aduce în față, pentru public, telefoanele instituțiilor publice. Ce poate fi mai avantajos, mai comod

loarea lucrărilor executate prin muncă patriotică se ridică la peste 57 milioa- L,’o o,bn,Q e.
..'3 i-ii t^'i t>Oi i. t i| OîllfJ.’’

„Veniți după masă, 
cînd noi plecăm 

acasă"
t— Iar nu vin — constată vecina noastră din stingă laviței.— Luni n-au venit deloc — se auzi ca un ecou glasul vecinei din dreapta. Marți, așișderea...în ziua .cind ne aflam noi la Serviciul de reglementare a spațiului locativ și stăteam pe o bancă, in curtea clădirii așteptau, de la ora 7 dimineața (și era ora 10) vreo 20 de oameni. Așteptaseră și luni, și marți. Ana Stoenescu (str. 8 Martie nr. 27) venise la spațiu a 15-a sau a 16-a oară. Dar pentru cine oare vin oamenii la spațiu, pe cine așteaptă ei zile, săp- tămîni și luni in șir ? Firește, pe inspectorii acestui serviciu. Pe unde or fi. pe unde or umbla ei la ora 10 dimineața, în timp ce publicul ii așteaptă de la ora <7 ?— Or fi la vreo cafea sau poate la masă — zice cineva.— Ce, să caute, frate, la masă la ora 10 — se miră altcineva.— Păi nu la masă să mă- nînce, ci la masa de ședințe.Drept căre — dacă stai să te gindești bine — n-ar fi rău dacă la consiliul popular s-ar organiza, nein-

decît să stai în fotoliu și să formezi de pildă nr...— Alo, 1 32 72 ?^Diy^,C(ș.odorip ? juneți repede' ca am acul de’’î^-’sdflW!gPu<^Mipt j in- tr-un om.— E o persoană pe B-dul Republicii, la nr. ... Are nevoie urgent de o injecție.— Dar ce. dv. credeți că circumscripția sanitară e stație de aragaz ? Face servicii.la domiciliu? Să vină persoana încoace.Telefonăm, in continuare, la circumscripțiile nr. 1, 2, 3, 4, 5... Nu ne sare nimeni în ajutor. Și cind te gindești că cele 24 de circumscripții sanitare din oraș au 288 de asistente sanitare, că cele 288 de a- sistente trebuie să stea zilnic 864 de ore pe teren !
* •

— Alo, 1 19 18 ? Deranjamentele ? S-a produs un scurt-circuit într-un apartament de pe str. Ion Slavici. Veniți...— Stați, nu vă grăbiți. Puneți mina, încercați să reparați singur defecțiunea (!!) Iar în cazul că nu puteți, mai vorbim noi.
★— Alo. 1 20 03 ? Magazinul cu autoservire de pe Tomis ? Trimiteți-ne imediat la domiciliu carne, ouă, vin...— Nu mă luați repede că nu se poate.— Ce nu se poate, n-aveți alimente ?— Ba avem din belșug.

dar nu știm dac-o să meargă motoscuterul !
★— Alo, Aragazul ? Avem nevoie de o butelie.— Miine, Ia prima oră, butelia e. în bucătăria dv.Bravo, am zis noi. Iată ce înseamnă promptitudine ! Surprinzător însă — butelia avea să fie în bucătăria gazdei noastre a... cincea zi.

Numai în primul, 
în al doilea

și în a! treilea rînd?în ziua aceea, la Notariatul de stat din oraș se a- dunaseră cel puțin 60 de oameni. Ce caută oamenii la notariat ? Vin pentru legalizări sau pentru autentificări de acte (vînzări, cumpărări, moșteniri).— Merg greu legalizările, oamenii pierd timpu1 aș- teptînd pe coridoare. De ce. tovarășe notar șef ?A urmat un răspuns metodic :
— In primul rind : notarii sînt ocupați cu legalizarea unui mare număr ;tildei iacte care .ar trebui le-, .,igalizate de consiliile popu- lore,.,comunale. In al doi

lea 'find : notarii sînt ocupați cu legalizarea multor declarații, după părerea mea inutile. Toți cetățenii care se stabilesc In oraș, chiar dacă au contract de închiriere — deci au casă — trebuie să declare că... n-au nevoie de casă. In al 
treilea rind : notarii sînt ocupați cu legalizarea unor consimțăminte, după părerea mea inutile. Cînd se face un schimb de locuință, ambele părți cer acest lucru in scris, sub semnătură, la spațiul locatiy. Ce rost mai are atunci ' con- simtămîntul în fața notarului ?Este exact cum afirmă notarul șef. Are dreptate și 
in primul și in al doilea și 
in al treilea rind. Dar notarul șef ar fi putut să continue enumerarea. Aerisirea coridoarelor notariatului s-ar face mai repede dacă — in al patrulea rind : notarii ar invita solici- tanții eșalonat, la ore. fixe. Deocamdată invită 10, 20. 30 de oameni la aceeași oră — 8, iar soluționarea cererilor se face, in unele cazuri, la ora... 13.în al cincilea rînd : notarii — după cum recunoștea însuși șeful lor — mai tărăgănează și ei lucrările.

Gh. GRAURE
George MIHĂESCU

CABINET C.E.C.
PENTRU RELAȚII 
CU POPULAȚIAVenind în sprijinul cetățenilor — depunători sau viitori depunători — Casa de Economii și Consemnațiuni a organizat un cabinet pentru relații cu populația. în cadrul acestui cabinet, lucrători cu o bună pregătire profesională acordă consultații în legătură cu operațiunile și serviciile pe care C.E.C. le e- featuează: condițiile, de creditare a populației pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală ; instrumentele de economisire și avantajele specifice fiecăruia ; modalitatea de a împuternici și alte persoane să beneficieze de sumele titular ; diționa numele unităților C.E.C. proprii și mandatare și operațiunile pe care le efectuează fiecare și altele. Cabinetul pentru relații cu populația funcționează zilnic, in clădirea Casei de Economii și Consemnațiuni. din Calea Victoriei nr. 13, de la orele 7 la 21.

păstrate la C.E.C. de posibilitatea de a con- depunerile făcute pe altei persoane ; rețeaua C.E.C. proprii operațiunile'

LA I.L.F. BISTRIȚA

IMPORTANTE CANTITĂȚI 
DE LEGUME

SI FRUCTE CONSERVATELucrătorii de la centrele de industrializare a legumelor și fructelor din Beclean, Bistrița și Năsăud au reușit să conserve peste sarcinile de plan pe 7 luni ale anului însemnate cantități de legume și fructe.— De curînd — ne spune Constantin Heliade, șeful serviciului plan — am început fabricația unui nou produs, realizat din mere obișnuite, în combinație cu mere pădurețe, deshidratate. Noul produs gat în vitamine și are plăcut.în lunile următoare, frele de. industrializare telor de la I.L.F. Bistrița vor fi conservate, în stare uscată, 1 400 tone mere, prune si pere, se vor prepara 1 100 tone pulpe de fructe, 200 tone magiun. 210 tone făină de cartofi și ceană deshidratată, precum și alte produse.
Ion ANGHEL
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
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este bo- un gustla cen- a fruc-

9 *

mireasă, 
ziua bună...

Bucate pe săturate. lăutari I 
vestiți, nuntași inveseliți, cin- . 
tec și Joc și, deodată. poc ! I 
Unul din invitații de onoare, | 
C.B. din satul Vale, comuna Să- 
liște, a avut „onoarea" să fie I 
ftijip țintit și zdravăn lovit, 
drept in moalele capului, c-o ' 
sticlă, și-ncă plină. Nu s-a sta- ■ 
bilit din ce pricină. In schimb, 
s-a constatat că sticla i-a ale- | 
rizat din celălalt cap de. masă.De la mireasă. Frumoaso, dar I 
nevricoasă. Drept care, inamte | ca mireasa să-și ia ziua bună 
de la tată, de lu mumă, și ina- | inte de a se da strigare pentru I 
darurile de nuntă, mireasa a | 
plătit o amendă, pentru ca al- , 
tădată... Altădată să n-o facă și | 
mai lată !

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
si corespondenții „Scînteii"

OPINII
PROPUNERI
Tren anliincendiar. pentru localizarea și stingerea a incendiilor ce pot apărea în mine, un colectiv de muncitori întreprinderea minieră Moldova Nouă, județul Caraș-Severin,rapidăde la ...a realizat un trenuleț special prevăzut cu două vagoane cu apă, două vagoane cu nisip și un extinctor de mare capacitate. (Ion Hurtupan, orașul Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin).

< Lipsă de curent trifazic sau de spirit... gospo- 
dăreSC ? luna iunie a,c" magazinul alimentar din cartierulChitila, strada N. Bălceseu nr. 7, a fost dotat cu un agregat frigorific. în loc să fie pus imediat in funcțiune, responsabilul magazinului l-a încuiat într-o magazie pe motiv că... n-au curent trifazic. (Za- haria Ciutei, cartierul Chitila, București).

O Un centru pentru schimbarea buteliilor de 
aragaz ProPunem să se înființeze și in comuna noastră. Cetățenii ar fi scutiți, in felul acesta, de irosirea timpului — mai ales in toiul muncilor agricole. (Ioana Dima și alțl 10 locuitori din comuna Afu- . mâți, județul Ilfov).

Kilometri de nepăsare. Pe traseul ciucereasa-Hirti- ești—Boteni—Valea Mare, județul Argeș, conducătorii auto trebuie să dea dovadă de o adevărată probă de măiestrie și curaj. Din cauza ploilor, dar mai ales a neglijenței, șoseaua a devenit impracticabilă, circulația fiind serios afectată. (Ion Ghincscu, comuna Boteni, județul Argeș).
IZVOrul risipei Din cauza unei defecțiuni, cișmeaua publică de pe strada Norilor curge necontenit de mai bine de trei luni. I.C.A.B.-ul, căreia ne-am adresat de mai multe ori, n-a luat nici o măsură pentru a închide această supapă a risipei. (Zoe Vasiliu, strada Norilor, București).
Un nou tip de șalupă autopropulsată cu aripi portante a fost realizată, recent, la Drobeta Tr. Severin. Șalupa este construită din aluminiu sudat, procedeu utilizat pentru prima dată in țara noastră, și este destinată traficului pe fluvii și lacuri. în special pentru transporturi rapide, de performanță. (Ion Marinescu, tehnician C.T.C.-Șantierul naval Drobeta Tr. Severin).
Spre bucuria copiilor. Noua sectle de înființata recent în cadrul întreprinderii industriale de stat „Jiul", din orașul Balș, va produce anual peste 70 000 de asemenea vehicule pentru micii... amatori de ciclism. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș, județul Olt).

<!> La lumina opaițului. 111 gara C F R Poiana stamPel- județul Suceava, ca și in locuințele din zona acesteia, de luni de zile nu funcționează curentul electric, deși există instalații corespunzătoare. iar comuna este electrificată. (Dan Paveliuc, muncitor C.F.R.).
Tinerețe fără bătrînețe I După ieșirea la Pensie< in anul 1967. profesorul Dascălu Dănilă, un pasionat îndrăgostit al frumuseților naturii și tradițiilor noastre folclorice, a început o lungă drumeție pe meleagurile patriei, pentru a culege creații populare. Pină în prezent el a parcurs peste 7 000 km. îi urăm in continuare drum bun ! (Prof. Dumitru Motoc, Rm. Vilcea).

Rubrică realizată de Alexandru BOGHIU
______________________ — J

tora irealizabil, azi fabrica de acetilenă a marelui combinat a atins producția, maximă lionstantă. O performanță mondială....La întreprinderea de prefabricate din .beton a- sistăm la faza finală a unui experiment : asamblarea unui nou tip de magazin comercial sătesc. Timpul de asamblare, un nou record : opt zile de la săparea fundației pină la predarea cheii. Sînt iuți, oltenii, se știe....Tot sub semnul rapidității, o altă veste : la Fabrica de confecții, acolo unde oltencele harnice realizează anual peste trei milioane de costume și costumașe, de paltoane și paltonașe, de rochii și rochițe, azi a intrat pe banda de lucru un produs inedit : costumul bărbătesc din tricot de poliester, texturat....La fabrica de bere, din lichidul atit de căutat in aceste zile, s-a produs, numai peste plan, o cantitate de 228 de mii de hectolitri. O cantitate care, transformată într-un rîu. ar provoca oricărui Marin autentic exclamația proverbială : „Lele, mumă, ce de Jii !“...Ps Jiu, la Podari, a- sistăm la o premieră : la fabrica de zahăr intră azi în producție, prima șarjă din noua recoltă de sfeclă a cimpiilor oltene. „Făcurăm sfeclă, făcurăm și zahăr..."..... Făcurăm al optulea autotransformator de 400 MV A, cel mai mare din producția de pină acum a țării... Făcurăm formele

de export pentru încă 22 de transformatoare de 250—630 KVA pentru R.D.G. și U.R.S.S.Făcurăm incă... 4 contracte,, ide; export (cu rolo- nia, Bulgaria, R.D.G. și Banglădeș)... Făturâih...": (Din stenograma prescurtată a convorbirilor avute de reporteri cu ing. Victor Ionescu, director al

Zambia), cu băiieștbnii de la fabrica de celule electrice pentru tablouri de comandă (un nou lot a fost trimis chiar azi tinerei fabrici de rulmenți din Alexandria), cu cei de la Sc- garcca. care produc iTîtlJis- triăl furaje combinate pe fostele Domenii ale coroanei (pînă azi s-au expediat, peste , plan, 556 de

Cum se vede Doljul 
dinspre Calafat

uzinei, cu Paul Dinu, șeful atelierului de transformatoare mari, cu Constantin Cernitu, șeful biroului de export din cadrul centralei, și cu Paul Popescu, șeful biroului de expediții)....O stenogramă caro ar putea continua Ia infinit, consemnînd dialoguri cu atîția și-atîția oameni ambițioși. De pildă, cu cei de la Uzina de mașini agricole (un nou tip de remorcă autobasculantă destinată lucrului în terenurile nisipoase și mocirloase a luat chiar azi drumul exportului), cu cei de la Fabrica de transformatoare mici din Filiași (două tipuri de produse moderne au fost expediate chiar azi pe adresa Expoziției din

tone de astfel de produse), și cu cei de pe alte foste domenii, de la Dăbuleni (ca și de la Desa, Ciupcr- cenii Noi, Maglavit, Călărași, Leu), care, ridicînd la dimensiuni industriale producția unei străvechi îndeletniciri, au produs. pînă ieri, 100 tone de gogoși de mătase....Dimensiuni, parametri, comparații specifice Doljului de azi. Nu putem să nu le consemnăm ca atare. Ele sînt expresia emoționantei mîndrii a unui județ căruia timpul socialist i-a dăruit deplina demnitate.Calafat. August 1973. însoțiți de Rada lancu, primar și secretar de partid al orașului dunărean, stră

batem intr-o șalupă, porțiunea de Dunăre care străjuie acest sud fierbinte de Dolj și de țară. Așezat la „cotul mic" al fluviului. Calafatul, localitate mai inaltă clocit orizontala ■’«’icămpiei, seamănă cu un punct de • observație de unde poate fi cuprins, in deschidere de evantai, întregul județ. întrebăm : „Cum se vede Doljul dinspre Calafat ?" Ni se răspunde : „Ca o nesfirșire. Eu cred că de pe noul nostru turn de apă, la vreme senină de dimineață, se pot vedea turnurile Craio- vei, și, mai departe, turnurile altor locuri din țară, toată România... Dar Calafatul. ne întreabă, în continuare acest Mărita de la Dunăre inversînd rolurile. Calafatul cum s-o ti vă- zind el dinspre Dolj, dinspre țară ?". Răspundem imediat : „Se vede ca un buchet de trandafiri așezat la malul Dunării, la hotarul țării (30 de hectare de parcuri și spații verzi stă- pînește această localitate cu numai 15 000 de locuitori, deținătoare a prestigioase ■ premii și mențiuni în activitatea edilitară). 100 000 de trandafiri impo- dobesc, în înfloririle succesive, parcuri și scuaruri, străzi și promontorii, curți de instituții și întreprinderi. de gospodării particulare — căci fiecărei familii i-au fost repartizate de către primărie cite cinci tufe de roze altoite. O adevărată comoară de culori și parfumuri, ivită revelator. incredibil în locurile unde altă dată se înverte- jeau numai pulberile de cîmpie arsă".

O „arhivă" 
de.„ 

maculatură
— Cum np se justifică, onorată instanță ? Dați-ne voie să vă arătăm că totul, dăr absolut totul, se justifică...Familia Țulucă din București, stț. Brân- cuși nr. 5. a fost chemată în fata instanței pentru că intre veniturile legale obținute din muncă și cheltuielile efectuate in ultimii ani apărea o vădită disproporție. El — salariat al I.I.S. Piscicola, gestionar la toneta de pește din Hala Traian ; ea — angajată doar în ultima perioadă. Copii — unul, minor. Venituri din muncă ? Suficiente pentru ca întreaga familie să ducă o viață decentă, lipsită de privațiuni. Și totuși, în pledoariile sale, , el tinde să scoată in evidență o viață plină de lipsuri și renunțări. Motivul nu e greu de priceput : prin aceste „economii la singe" se încearcă să se acopere cit de cit disproporția dintre venituri și cheltuieli.Numai că trăgind linie și adunind „justificările" și cheltuielile, mai râmineau pe dinafară vreo 50 000 de lei. Exact valoarea unui autoturism pe care-1 achiziționase in urmă cu doi ani.— Onorată instanță, am acte justificative și pentru această sumă. Am chitanțe...Intr-adevăr. în fața instanței a început să fie prezentată o întreagă „arhivă"

\ ----- ----- ---------------- -

de chitanțe semnate de diverse neamuri sau cunoștințe : chitanțe pentru că tratele său sau altă rubedenie i-a imprumu- tat 10—15 000 lei ; chitanță pentru că in anul cutare a vindut un... scaun unei cunoștințe etc. Avea chiar și chitanță din care reieșea că in urmă cu ani de zile a vindut nu știu cui citeva piei de capră. Socoteala ieșeq la „țanc". Și tocmai că „prea ieșea la tanc" a dat de bănuit : după cercetarea hîrtiei și scrisului de pe chitanțe, întreaga arhivă a apărut ca fjind „confecționată" pentru a servi la „nevoie". Deci, maculatură. Drept pentru care. in conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 18, instanța a dispus trecerea bunului nejustificat — in speță a autoturismului — în proprietatea statului.
Salcîmii din... 

ochiul 
vecinului

...Arsene Miroslav, din satijl CiOfliceni, comuna Snagov, avea ce avea cu salcimii unui consătean. O ținea morțiș: nu și.nu că-i umbresc grădina, că recolta dumnealui nu mai face, din cauza asta, nici doi bani... Pe scurt, instanța să dispună, cît mai degrabă tăierea salcimilor cu^.pricina.— Vă mențineți cererea ? a întrebat președintele completului de judecată, după ce. parcurgînd mai multe termene, cauza

a intrat în dezbateri la instanța de recurs.— Cum să nu, tovarășe președinte ! De ce să fiu eu lezat in dreptul meu ? Să taie salcimii I a replicat prompt A.M.Dar replica a rămas fără efectul scontat. Fiindcă, dezbătînd cauza, tribunalul a res- *“ pins acțiunea. Motivul ? O constatare-sur- priză : insistentul reclamant, cel care se pretindea sus și tare lezat intr-un drept, in realitate... nici n-avea dreptul pretins. Nu lui, ci altcuiva îi aparținea terenul in discuție și pe care ii deținuse el însuși in mod abuziv.
Obosise 

după... 10 zile 
de muncă

Ion Costea din comuna Mihăileșfi, județul Ilfov, n-avea nici o ocupație, pentru că — gindea el — era destul de isteț ca să se „descurce" și fără să asude. în schimb, avea un bogat cazier penal : 10condamnări .pentru fel -de fel de afaceri necurate. După ce și-a ispășit ultima pedeapsă. mai de ochii lumii, mai de aura nevestei, s-a dus să se angajeze la Uzina de mecanică fină, dar i s-a părut greu și, după nici o lună, a plecat. A ..încercat" apoi la „Aurora"...— Onorat tribunal, aici aveam de gind să mă stabilesc. Chiar în dimineața cind

s-a întimplat necazul acesta, mă invoisem ca să-mi definitivez angajarea...— Și te-ai gîndit să ți-o „definitivezi" in parc ?— Nu, dar s-a întimplat sâ fie o zi frumoasă și am intrat și eu în parc sâ mă odihnesc puțin. Știți, lucrasem vreo 10 zile la rind și eram obosit... Dacă știam eu că-mi iese puștiu’ in cale cu ceasul ăla, ocoleam parcul pe la 2 km ! Da’ de. ceasul rău...— Minorul pretinde că ceasul era bun.— Al lui era bun, da’ să știți că eu nu i l-am luat cu forța, așa cum pretinde. I l-am cerut să văd cum îmi stă cu el și. din intîmplare. a rămas la mine. Zău că n-am avut nici o intenție rea. intrucit eu demult mă hotărisem să mă las de prostii...— Atunci de ce l-ai fugărit, amenințin- du-1 cu bătaia ?— Păi bine, onorată instanță, ce vină am eu dacă băiatu’ se ținea tot timpul duoă mine și nu puteam să mai scap de el ?! Așa e cînd te ajunge ceasu’ răuVinovat era... păgubașul ! El. infractorul, n-avea nici o vină. Totul i se trăgea nu de la ceasul furat, ci de la... ceasul rău. Oricum insă, acolo unde va sta de acum înainte pentru o bună bucată de vreme va îi scutit de ispita „ceasului rău".
Din caietul 
grefierului

„în calitatea mea de merceolog treceam zilnic pe la magazinul gestionat de cei doi

inculpați, dar precizez că nu i-am văzut în stare de ebrietate. Este adevărat că uneori erau nițeluș cam băuți. incit nu mă puteam înțelege cu ei. însă beți, beți in sensul că nu se mai puteau ține pe picioare, nu-mi amintesc să-i fi găsit vreodată". (Declarație de martor în dosarul nr. 2 106/1973, aflat pe rol la Secția I penală a Tribunalului Capitalei)...O cunosc pe victimă câre-mi era cu- mălru și pot să declar că numai din in- timplare a decedat. Recunosc că am aruncat cu o cărămidă în direcția Sa. dar nu e vina meâ că s-a nimerit să-l lovesc in cap. intrucit Intenția mea a fost doar sa-1 sperii ca să se mai calmeze, deoarece in acel moment era foarte nervos..."(Din declarația inculpatului Dumitru Mălaimare din București, str. Sonia Cluceru nr. 7 A).— Onorat tribunal, ce mai încolo și Încoace... recunosc că faptele, așa cum s-au petrecut, nu se potrivesc cu prima declarație pe care am dat-o la instanța de fond.— Și acolo de ce ați declarat altfel ?— Păi. să vedeți... aflasem că unul. din autorii scandalului este fiul unui cunoscut al meu și mă gîndisem să-i fac un serviciu... (Din declarația martorului Cioba- nu Dumitru, dosarul hr. 302/1973. Tribunalul județean Constanța).
Emu MAR1NACHE 
Dinu POPESCU
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Alo, comitetul județean de partid?

CUM MERGE TREABA 
PE ȘANTIERE?

Ancheta „Scînteii": 1. Măsuri; 2. Rezultate; 3. Probleme deschise pe șantiere

înaltă prețuire muncii minerilorConferirea unor ordine si medalii>

BUCUREȘTI : ne răspunde Nicolae Constantin, 
secretar al comitetului municipal al P.C.R.

GALAȚI : ne răspunde Ion losefide, secretar al co
mitetului județean al P.C.R.

1 Sarcinile în domeniul investițiilor care revin în acest an. municipiului București silit deosebit de mobilizatoare. Astfel, este prevăzută intrarea în funcțiune a circa o sută de capacități noi productive, în special in industriile construcțiilor de mașini, energetică și industria chimică. De asemenea, in domeniul construcțiilor de locuințe și social-culturale. planul prevede darea in folosință a unui număr de 23 420 apartamente, 300 săli de clasă, 4 300 locuri in creșe și grădinițe și 1 200 de locuri în cămine pentru nefamiliști.Recenta chemare a secretarului general al partidului privind recuperarea rămînerilor in urmă și realizarea integrală a planului de investiții și de producție a constituit un puternic imbold de a depune noi și susținute eforturi pe toate șantierele, fără, excepție. In acest sens, comitetul municipal de partid a adoptat noi măsuri, a inițiat noi acțiuni, menite să ducă la intensificarea ritmului de lucru pe șantiere. Dintre măsurile cele mai importante luate amintesc cîteva :<s Membrii biroului comitetului municipal de partid, alți activiști au fost repartizați la principalele șantiere unde se construiesc obiective cu termene de punere în funcțiune în acest semestru, lor revenindu-Ie sarcina ca, împreună /cu organele de partid ale sectoarelor teritoriale. să organizeze munca în două și trei schimburi pe șantiere și să asigure condiții pentru folosirea la întreaga capacitate a potențialului tehnic și uman existent.® Pe fiecare șantier s-au format echipe de montori și instalatori ai beneficiarilor de investiții, cuprinzind circa fiflO de oameni, care participă efectiv la montarea utilajelor.o Importante sini și măsurile stabilite in comun cu furnizorii de utilaje,, ,resta,nțieri : între7 prinderilor,»^, Augjișț", „Gr/vija . roșie", „Vulcan" ș.a. Urma-,' n rirea execuției utilajelor, >,riiȘr* pectarea strictă a termenelor de livrare a acestora sint probleme

aflate, in fiecare zi, în atenția noastră.
2 Deși este vorba de o perioadă relativ scurtă, putem a- firma că rezultatele obținute pe șantiere ne dau garanția că. in lunile august și septembrie, volumul lucrărilor de construcții-mon- taj ce va fi executat va reprezenta, în fiecare din aceste luni. 10—11 la sută din planul anual, față de media lunii precedente — de 8.2 la sută. Bunăoară, pe șantierele întreprinderilor „Semănătoarea", „Mecanică fină", „23 August", „Mașinii grele", „Republica", „Timpuri noi"., multe dintre lucrări au ajuns în faza finală de execuție. De altfel, în cinstea zilei de 23 August, constructorii și beneficiarii și-au luat angajamentul să lichideze o parte considerabilă din ră- mînerile in urmă existente și, chiar, să pună în funcțiune mai devreme un număr de 7 capacități de producție.
3 Principala problemă asupracăreia ne concentrăm întreaga atenție în zilele care urmează constă în intensificarea ritmului de montaj tehnologic pentru lichidarea stocurilor actuale de utilaje, montarea rapidă a celor care vor sosi între timp. în acest sens este necesar ca centralele, întreprinderile beneficiare tși constructorii să acorde o atenție mai substanțială finalizării lucrărilor la fiecare obiectiv pină la punerea in funcțiune, cit și pentru pregătirea planului de investiții pe anul 1974 in condiții cit mai bune. în centrul atenției noastre este și problema gospodăririi judicioase a materialelor — ciment, oțel, beton, laminate — in sensul dirijării lor cu precădere către șantierele obiectivelor productive efl termene de intrare in funcțiune în acest semestru și înlăturării tuturor fenomenelor de risipă. Sîntem convinși că printr-o muncă politică educativă susținută a organizațiilor de partid de pe șantiere și prin întro- . j/npre^ unui spirit de( ‘exigență; și,.. iriioțeranță. de către conducerile 'de"' ■>bW$er și organele de C9ptrql'-;(ri- . șina de material^ poate fi lichidată cu desăvîrșire.

1 Chemarea adresată de secretarul general al partidului nostru la ședința ComitetuluiExecutiv al C.C. al P.C.R. din 2 august a.c., pentru recuperarea grabnică a restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții pe acest an a declanșat o amplă mobilizare și o puternică concentrare a eforturilor constructorilor gălățeni în vederea accelerării ritmului lucrărilor pe șantiere. Biroul comitetului județean de partid a stabilit, în acest sens, un plan de măsuri riguros fundamentat pentru recuperarea răminerilor in urmă de pe unele șantiere și punerea in funcțiune la termen a tuturor capacităților de producție prevăzute pentru acest an. In esență, el vizează cu precădere obținerea în lunile august și septembrie a unei producții de virf care să permită recuperarea integrală a restanțelor acumulate în decurs de 7 luni din acest an, precum și depășirea volumului de lucrări prevăzute a se executa în primele trei trimestre ale anului, cu cel puțin 15 milioane lei. O primă măsură a constituit-o generalizarea schimbului I prelungit pe toate șantierele. Acolo unde este insă cazul, la lucrări de tera- samente, turnări de betoane și prefabricate, transporturi de construcții metalice, montaj utilaje și prefabricate s-a trecut la extinderea lucrului in schimburile II și III. In această situație se află șantierele I.C.M.S.G., Trustului de construcții, Grupului I.C.A.Z., Elec- tromontaj. T.C.I.F. ș.a. Am organizat. de asemenea, lucrul in toate «duminicile din luna august la cele mai importante obiective : oțelăria electrică, bloc 2 oțelărie, turnare continuă, furnalul nr. 4, secția zin- care și fabrica de oxigen, extinderea șantierului naval, port'C.S.G. în plus, la lucrările de pe platforma Combinatului siderurgic Galați. in zilele de 23 și 24 august se va lucra in program normal.
2’ La numai citeva zile de la apelul secretarului general al

• ■'■i'j partidului nostru.,îp.bătălia cu.„ :> timpuiba s-au atins ritm.uri impre-.,. ■:%'tohante;;-în 9 zile, ido<„/<exempiui<. .cSWtU'fdrii I.C.M.S.G. au montat1 800 tone construcții metalice, rit

mul de montaj situîndu-se la 250 tone zilnic. în aceeași perioadă s-au mai montat 460 tone utilaje tehnologice, s-au turnat 9 000 toc betoane și s-au efectuat 80 000 mc terasamente.
3 0 primă categorie de probleme nerezijlvate se referă la necontractarea pină în prezent a 81 comenzi lansate la uzinele „Automatica" și F.E.A. dinBucurești, F.P.T.E. din Alexandria, „Balanța“-Sibiu ș.a. Aceste comenzi se referă la echipamentele electrice pentru oțelăria electrică a Combinatului siderurgic Galați, extinderea laminorului de benzi la cald de pe aceeași platformă, cu termen de punere în funcțiune trimestrul I 1974 și pentru alte obiective. Este drept, în ultima vreme, pentru 56 de comenzi s-au găsit posibilități de rezolvare a neînțelegerilor precontractuale privind livrarea utilajelor în concordanță cu necesitățile de montaj, dar noi apreciem că și pentru celelalte 25 de comenzi neclarificate pot fi și trebuie găsite grabnic soluții de livrare.O altă categorie de probleme vizează lichidarea rămînerilor în urmă de către o serie de uzine furnizoare- de utilaje și aparataje. Astfel, întreprinderea metalurgică din Aiud este în restanță cu unele livrări de utilaje necesare la montarea oțelăriei electrice și la uzina cocsochimică; Uzina de vagoane din A.rad înregistrează, de asemenea, o întirziere la livrarea a 8 vagoane siderurgice ; întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești este și ea rămasă în urmă cu livrarea instalației de evacuare a gazelor arse de la slebing, in timp ce I.I.S. „Automatica" și F.P.T.E. Alexandria sint datoare combinatului siderurgic cu echipamente electrice ce nu au fost livrate la termenele prevăzute în contracte. în sfirșit. cu toate eforturile depuse, nu s-a reușit încă să se asigure corelarea livrărilor de utilaje de la uzina „Progresul"-Brăila pentru■ furnalul ■nr. ;<4, -«"livrării' de poduri ‘râihhte ivde ța Uzina mecanică’Timișoara, și a instalației de răcire a uleiului de la U.M.U.C. București.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei minerului, pentru merite deosebite in opera de construire a socialismului, prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România au fost conferite ordine și medalii unui rrțare număr de muncitori, tehnicieni și ingineri.Au fost distinși cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a : Gheorghe P. Buftea, maistru principal la Exploatarea minieră Aninoasa, Nicolae I. Costi— naș. maistru miner, șef de raion la Exploatarea miniedă Baia de Arieș, Nicolae P. Csuk, miner la Exploatarea Băiuț, Vasile V.' Gîrlan, ingirier- șef la Exploatarea minieră Baia de Arieș. Nicolae M. Muște, miner la Combinatul cărbunelui Oradea, Petru I. Roman, șef de brigadă la Exploatarea minieră Aninoasa, Gheorghe V. Scorpie, șef de brigadă la Exploatarea minieră Uricani, Constantin C. Văduva, maistru miner la întreprinderea Salina Slănic.Cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a III-a au
A dîn numeroase localități din țară au avut loc adunări festive consacrate „Zilei minerului" — sărbătoarea tradițională a celor care extrag și pun în valoare bogățiile subsolului patriei noastre.Cu acest prilej au fost făcute expuneri despre semnificația acestei sărbători, au fost relevate succesele obținute de mineri in îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal și au fost înmmate distincțiile acordate de Consiliul de Stat minerilor care s-au evidențiat in activitatea de edificare a societății noastre socialiste.

fost decorați : Ioan N. Andrieș, maistru miner, șef de sector la Exploatarea Comănești, Nistor P. Flutur, maistru la Exploatarea minieră Leșu Ursului, Vasile O. Panu-Hu- ber, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie-București. Ioan T. Miclea III, șef de brigadă la Exploatarea minieră Lonea, Ser- ghie D. Niță, inginer la Centrala minereurilor Deva, Haralambie C. Savu, director la Institutul geologic București, Ștefan M. Tepelea, miner la Combinatul minier Cluj, Gheorghe I. Turcu, maistru de foraj la întreprinderea minieră Rovinari.A fost conferit, de asemenea, ordinul „Tudor Vladimîrescu" clasa a III-a tovarășilor : Avram Gh. Almă- șan, fierar lăcătuș, șef de echipă la întreprinderea minieră Barza, Petru P. Mate-Bozan, miner Ia Exploatarea Căpeni. Gavril V. Bosinceanu, maistru la Exploatarea minieră Leșu Ursului. Ioan I. Bodenlosz, maistru principal la Exploatarea minieră Petrila, Constantin G. Nichita, șef de

brigadă la Exploatarea minieră Lu- peni.Au mai fost conferite; „Ordinul Muncii" clasa a III-a, ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasele a IV-a și a V-a și „Medalia Muncii" unui număr de 778 mineri, ingineri, tehnicieni, sondori, artificieri, mecanici de mină, montori, constructori, electricieni și alți muncitori din cadrul întreprinderilor noastre miniere, precum și unor geologi și cadre didactice din invățămintul superior de specialitate.înaltele distincții au fost înmînate in cadrul unor adunări festive consacrate Zilei minerului, care au avut loc la Petroșani, Deva, Lupeni, Baia Mare, Suceava, Gura Humorului, Motru, Orșova, Filipeștii de Pădure, Comănești și în alte centre miniere, la care au participat membri ai Consiliului de Stat, ai conducerii organelor locale de partid și. de stat, ai Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, un mare număr de mineri.(Agerpres)
unări festiveLa adunările festive desfășurate la Tarnița, Iacobeni, Isipoaia, Șarul Dornei, Gura Humorului și in alte centre miniere din nordul Moldovei au fost relevate succesele obținute de colectivele de muncă de aici in realizarea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă și a sarcinilor de plan, evidențiindu-se necesitatea intensificării eforturilor păntru sporirea randamentelor de extracție și prelucrare.In încheiere, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin

care — dind expresie hotăririi unanime a tuturor minerilor suceveni — se angajează să ridice pe cote și mai inalte intreaga lor activitate productivă. contribuind astfel la realizarea înainte de vreme a sarcinilor actualului cincinal.
★Adunări consacrate „Zii lui" au avut loc în cursu.Lupeni, Vulcan. Lonea, ?■" I. ■ ricani, Dilja, Paroșeni, T :Iar, Certej, Tebea, la Mot) :■ i: ■ -- zinul carbonifer Rovinari.în alte centre miniere.

Cortlbinaiul cărbunelui din Oradea, prin eforturile gen erale ale minerilor; are fin avans in actualuî'c 
jc ;,d,ouă .luni,, ceea ce reprezintă 2,7 milioane lei economii suplimentare, 16 milioane,, lei valoarea product' 

dată peste plan și 13,4 rrfrltcan-e“la':prot|ucțiă’-marfă. La acest succes și-au ac'us'o contribuție însemn 
nerii de la Exploatarea minieră Voievozi, care au reolizat peste plan 19 000 tone nisip bituminos, 

bitum și 149 tone uleiuri polare Foto: Ștef v< r

Oh întreprinderi furnizoare răspund la apelul 
șantierului Constanta publicat îi „Scinteia"

® întreprinderea 
de construcții 

metalice și aparataj 
București :„La apelul dumneavoastră adresat în paginile ziarului „Scînteia" prin scrisoarea deschisă publicată joi, 9 august a.c., vă răspundem că cele 3 hi- drofoare cu care sintem în restanță față de întreprinderea de beton celular au- toclavizat Constanța vor fi livrate cel tîrziu pină la

20 august anul curent. In- tirzierea care, desigur, vă creează greutăți se datorează lipsei temporare din întreprinderea noastră a sortimentului de tablă pentru executarea hidro- foarelor pe care le-ați solicitat. Rezolvînd această problemă, acum sîntem in măsură să răspundem grabnic cerințelor dumneavoastră".
Inq. Dan N1ȚESCU 
directorul întreprinderii 

de construcții metalice 
și aparataj București

® Fabrica 
de celule electrice 

Băileștiîntîrzierea livrării barelor de tensiune ale posturilor de transformare a curentului electric s-a datorat, in primul rînd, faptului că și noi, la rindul nostru, am primit materialele cu mare întirziere din partea Uzinei de aluminiu din Slatina. Această intîrziere — pentru noi să-i zicem, într-un fel, de ordin obiectiv — a mai fost prelungită cu cel puțin

10 zile datorită unor lipsuri ale noastre in privința organizării expediției. Precizăm că vineri, 10 august a.c., am expediat barele de tensiune ale posturilor de transformare a curentului electric. Probabil că pină ce aceste rînduri vor vedea lumina tiparului, barele așteptate vor sosi pe șantierul de la Constanta.
Ing. Victor 
S1MANSCM1 
directorul Fabricii 
de celule electrice 
Bâilești-Dolj

ȚARA ÎȘI
CINSTEȘTE
AZI MINERII
(Urmare din pag. I)

ÎN ÎUDEȚUL IALOMIȚA

Apa pe cîmp, la plante, 
nu numai în canalele de irigații!
Zilele acestea, culturile agricole au mare nevoie de apă. Pe sute de mii de hectare ea poate fi asigurată prin irigații. Am urmărit cum se desfășoară aceste lucrări în județul Ialomița, unde cooperativele agricole au amenajate pentru irigat, în sisteme mari, peste 110 000 ha.în general, culturile se irigă, ceea ce constituie o garanție că se vor obține recolte bune. Totuși, sint multe cooperative agricole unde, ținind seama de cerințele plantelor și umiditatea solului, numărul udărilor și cantitățile de apă administrate la hectar sint insuficiente. De altfel, cea mai concludentă dovadă o constituiefaptul că floarea-soarelui s-a udat o singură dată, iar pe mai bine de 500 ha nu s-a efectuat nici o udare. Dupăcum ne spunea tovarășul Ion Cris- tea, directorul general al direcției a- gricole județene, situația se datorește, în principal, lipsei motopompiștilor. Este aceasta o problemă de nerezolvat ?Numeroase exemple demonstreazăînsă că, atunci cind consiliile de conducere, specialiștii se ocupă îndeaproape de o găsesc și so necesarului c nizarea producției, se pentru acoperirea torță de muncă. Lacooperativa agricolă Sudiți, întreaga suprafață arabilă — peste 4 000 ha — este amenajată pentru irigat. „Greutăți in asigurarea motopompiștilor am avut și noi, ne spunea Mircea Giu- glan, inginerul șef al unității. Ceea

ce ne-a ajutat să depășim insă această situație a fost aplicarea acordului global, pe echipe, veniturile oamenilor fiind legate direct de producțiile realizate". Se asigură astfel funcționarea neîntreruptă. zi și noapte, a tuturor agregatelor de as- persiune. Rezultatele : pe intreaga suprafață cu porump de 800 ha s-a terminat cea de-a treia udare, pe 200 ha cu soia s-au efectuat două udări, iar lucerna se irigă pentru a treia oară.Nici mutarea aripilor de ploaie nu este o treabă ușoară, acum cind porumbul întrece statura unui om. Dar cind se caută soluții, ele se găsesc întotdeauna. La cooperativa agricolă Unirea, la cultura porumbului lucrează multe femei în acord global. Mutarea aripilor de udare este, deci, cu atît mai dificilă. De aceea, s-a luat măsura ca dimineața toate echipele, înainte de a începe munca in cimp, să ajute la mutarea conductelor. Seara, înainte de întoarcerea oamenilor acasă, conductele sint mutate din nou, pentru udarea de noapte.Totuși, în multe unități, udările nu se fac la timp, iar dozele de apă sint necorespunzătoare. La cooperativa agricolă din Perișoru, de pildă, porumbul a fost irigat a doua oară numai pe jumătate din suprafața cultivată. De asemenea, la soia, din 300 ha, udarea a doua s-a efectuat numai pe 75 ha, iar din 115 ha cu lucerna s-au irigat a doua oară doar 57 ha. Din 48 de agregate de udare

lucrau numai 13. Tovarășul Nicolae Istrate, președintele cooperativei a- gricole, explică această situație prin greutățile, existente în asigurarea motopompiștilor. în iarnă trebuiau pregătiți in această meserie 20 de oameni. dar nu au fost trimiși la cursuri decît 8. iar din aceștia, acum lucrează numai doi. Aci. mai curînd este vorba de absența spiritului de răspundere, de o optică greșită cu privire la nivelul producțiilor obținute pe terenurile irigate. Se afirmă că producția planificată va fi în orice caz depășită. Posibil, dar nu trebuie pierdut din vedere că s-au planificat numai 4 500 kg porumb la hectar.Cooperativele agricole din județ dispun de aproximativ 3 500 agregate de udare, deci de o forță mecanică suficientă. După terminarea recoltării griului și insămințarea culturilor duble s-a eliberat un număr mare de tractoriști. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au alocate fonduri de salarii speciale pentru angajarea de motopompiști care să lucreze în cooperativele agricole. De asemenea, există mulți cooperatori care știu să mînuiască motopompele. Există, deci, numeroase posibilități pentru completarea necesarului de motopompiști și intensificarea ritmului de udare a culturilor agricole Rămine numai ca ele să fie judicios folosite.
Ion TEODOR

alocarea unor însemnate fonduri destinate extinderii mecanizării, introducerii continue a tehnicii moderne, asigurării unor condiții de muncă din ce in ce mai bune. Bunăoară, in unitățile din cadrul Centralei cărbunelui Petroșani au fost alocate pentru mecanizarea muncii, numai în primul semestru al acestui an, 162,5 milioane lei, finalizîndu-se, in acest fel, importante măsuri stabilite cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului.Deosebit de importante sint și realizările ce s-au obținut in domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale minerilor — ca rezultat al preocupării constante a partidului și statului nostru. Numai în perioada 1971—1973, in ramura minieră s-au al'ocat pentru protecția muncii sume care totalizează circa 500 milioane lei. în același timp, s-a trecut Ia introducerea experimentală a programului de lucru de 6 ore pe schimb in subteran, măsură de care beneficiază in prezent 37 000 de mineri. Un număr de 38 000 de apartamente au fost puse în ultimii ani la dispoziția minerilor și a familiilor lor. în acest an. alte 2 800 de familii de mineri se vor muta in apartamentele noi care se construiesc pentru ei. Mii de familii de mineri au beneficiat și beneficiază de credite pentru construirea de locuințe proprietate personală. Totodată, au fost alocate fonduri importante pentru construcții social-culturale : școli de specialitate, unități sanitare, cluburi, săli de spectacole ș.a.în această .zi, minerii privesc cu încredere spre viitor, spre sarcinile care le stau în față, exprimindu-și hotărirea de a face totul pentru îndeplinirea lor. în acest scop, lucrătorii din această ramură sint con- știenți că trebuie intensificată activitatea de cercetare geologică pentru crearea unui decalaj optim între lucrările de deschidere și cele de pregătire și exploatare, că este necesar să-și concentreze atenția și preocupările asupra realizării ritmice a planului de producție, a Investițiilor, introducerii metodelor moderne de exploatare și extinderii mecanizării muncii, reducerii cheltuielilor de producție. întăririi disciplinei muncii.De ziua lor, adresăm harnicilor noștri mineri tradiționalul salut „Noroc bun 1“ și le urăm să înscrie noi pagini de eroism, succese tot mai mari în munca lor consacrată propășirii României socialiste.

Exact cu un'an în urmă, un om. Andrei N. Constantin, fost țăran in satul Leurda, acum miner-artifi- cier, îmi spusese : „Tovarășe, satele și colinele astea erau atît de sărace că n-aveau nici poveste". Pentru Andrei N. Constantin, și pentru Ion Alpredii, și pentru Grigore Sănătescu, și ei ajunși mineri din țărani, și pentru Ion Călugăru aș fi inventat orice poveste. Dar ce nevoie au oamenii din fostele sate și cătune ajunse astăzi suburbii ale Motrului — ca oraș, el in- suși inexistent pină în 1960— de asemenea născociri ? Mai ales că, hotărîți, inteli- genți și harnici cum sint de felul lor, minerii gorjeni s-au apucat să-și scrie singuri legenda. „Parte — de— Soare" nu-i chiar o invenție. Dimpotrivă, este...
REALITATEA „LA ZI"Nimic mai exact. Din 1960— cind s-a bătut primul țăruș sub dealul Horăștilor și pe colinele Leurdei — și pină în această vară, minerii din Motru au extras din întuneric o jumătate de secundă de... Soare.Mai precis : energia cărbunelui extras de la Motru timp de 13 ani este echivalentă cu energia emisă de către Soare timp de o jumătate de secundă...Ce m-a impresionat de fiecare dată in discuțiile purtate cu minerii a fost sentimentul anticipării. Minerii sint oameni care gin- desc la mîine mai mult decit la orice altceva și mai mult decit alții. E- xentplu. îl întreb pe minerul Ion Șchiau cum iși explică performanțele de-a dreptul uluitoare obținute de minerii Motrului. (Pentru edificarea dumneavoastră : aprilie 1966 — brigada lui Ion Nasta anunță primul record de înaintare la un abataj frontal cu complexul mecanizat OMKT — 81 metri înaintare și 24 tone lignit pe post ; iunie 1968 — Ion Șchiau — 97 metri și 29 de tone ; februarie 1969 — Marin Firu- lescu — 102 metri și 30 de tone ; martie 1969 — Ion Pop — 132 metri și 36 tone. Ne oprim aici ; povestea ultimului record urmează).Știți ce mi-a răspuns Șchiau ? Că producțiile sint tot mai mari pentru că „oamenii se gîndesc la televiziune". „Poftim" ? „Da, în curind, a fi miner la Motru va fi egal cu a fi earnerman la TV. Omul va sta comod intr-un scaun și va dirija complexul mecanizat în funcție de ceea ce observă pe ecranul televizorului Adio atunci haine de lignit, cizme și cască de lignit, față și miini de lignit..."Ați observat ? Nimic despre trecut ; nimic despre prezent. în schimb — despre viitor... întrebasem cum. Am aflat însă de la alții. Luna trecută, brigada

lui Șchiau a redus de patru ori timpul necesar montării unui complex mecanizat de susținere și înaintare. E prima performanță de acest gen in Valea Motrului. după cum tot prima, a- ceeași brigadă a aplicat sistemul de lucru in acord global in industria minieră a Gorjului.Cum ? De aslă-dată despre formațiile conduse de Ilie O. Ion și Roman Mihail de la abatajele frontale 4 4 — sectorul I Sud și respectiv 1/7. sector Nord; ince- pind din iunie au adoptat inițiativa „Contul colectiv de economii al formației de lucru". Rezultatul : zeci de metri cubi lemn de mină, cherestea rășinoase, armâ

Povestește Matei : Pornisem acasă împreună de la o ședință la care fusese lăudat Ilie. Vorbisem cu ortacii : „mă. ce se laudă ăștia atita ? 1 230 m tăcuți in decembrie ! Mare sco-" fală 1“ „Facem noi mai mult ? Dacă vreți voi, facem 1“ M-am ridicat și am spus ; „Noi, brigada și eu, rupem recordul lui Ion". Aplauze — știți, ca la ședință. P-ormă, pe drum, m-a luat cu frig. „Dar dacă ?...“ Nu mai puteam da înapoi. Am intrat la Pierde-șut să mă-ncălzesc. Ilie O. Ion cu mine. Atunci i-am zis că-1 tai..."— Și ?— I-am băut lada 1 Acum, al meu e recordul de la

„MINELE Șl
ÎȘI

HAIN!
CU ALTELE, ' ' v;>

FRUMOA.-

nei

JUMA TA TEA
DE SECUNDĂ

SOARELUI

...ne-a declar; mitru, de șase re a Motrului. ' plus : Deși nu- arteră turistici inceput să atra;Sint și multe moașe și intere: zut in Motriil este nou pen motiv că înai intravilan nu a decit un .. lan < șui este o sple că materială, o guroasă a felu muniștii ințele; zeze viața celoi cesc aici, în sp rilor. „Bazinul perspectivă ind trebuie să ne aș dărește, nu pen ci pentru zec sute de ani" — prilejul vizitei Motru în vara tovarășul Ceau

Printre oamenii din bazinul 
carbonifer al Motrului

turi T. H., bride — toate economisite. Mai mult: Roman Mihail a înaintat serios prin „tunelul timpului". Nu-1 căutați acasă că nu-1 găsiți. Umblă undeva... prin noiembrie...— Care-i cel mai bun „profesor" pe care-1 aveți in mină ?— Maistrul principal Ștefan Podosu. De curind i-am încredințat 16 tineri — mi s-a răspuns atunci.L-am căutat zilele trecute pe nea Fănică. Tot maistru principal și... secretar al comitetului de partid pe Exploatarea minieră Leurda. „A trebuit să mă supun a- dunării generale. Ce să fac, muncesc. Cei 16 ? Sînt mineri la locul lor, buni. Unii au fost primiți și in partid: Mircea Almariei, Aristică Donțu, Iosif Dobai, Dan Apostolescu..."
UN RECORDEra în ianuarie ’73. La masă, față in față, doi oameni : Ilie O. Ion (recordmen absolut „cu 230 înaintare in frontal") și Aurelian V. Matei. Dialog : „Mă, te tai 1“ „Pe mine ? Cit îi Motru !“ „Pe ce ?“ „Pe-o ladă cu bere". „Eu pe-un chil de coniac". „Aici ?" „Aici !“. „Bate palma l“.

>s

Se poate afir cațiile sînt tram ță cu rigurozit. ani s-au cons mineri peste 3 tamente. Pot f: Motru scene - unice în țară, pentru apartarr verbal („Aici i tei !“) și abia mută omul siMotru : 232 de metri am făcut. în strat cu presiune mare. Cu un complex de tăiere și susținere românesc. Dacă-i bun complexul ? La un moment eu mă-nchinam să mai stea utilajul. N-a stat.— Aici, numai despre minerit discutați ?— Ei aș ! Dacă vreți vă spun și poezii. M-a silit Ionuț să le invăț. Are 4 ani ; mai am trei fete — sint mari, aproape domnișoare. Sint cam necăjit : am fost transferat la Ro- șiuța — nu prea merg bine lucrurile acolo. Pentru un timp, noroc bun record...Deci, tot despre minerit. Mi s-a spus să nu-1 cred pe Aurelian V. Matei dacă începe să se lamenteze că nu mai poate bate recorduri. Le-a și depășit 1 într-o singură lună (in iulie) are 36 șuturi (schimburi) lucrate, deși luna nu are decît... 27. în trei luni cei de la Roșiu- ța nu avansaseră deâît 47 m la un abataj frontal. De cind îi ajută Matei (și-a luat cu el din vechea formație pe Constantin Biri- boi, Gavril Pop și Gheorghe Cireașă) într-o singură lună au tăiat 57 de metri ! Adevăratul record este insă că-i învață meserie bună pe alții. Gheorghe Sporea a și devenit un combainer foarte bun...

actele corespunzătoare. Re încredere și pe alese 1Se ciștigă bine. Un bun miner ridică în Valea Motrului 105 lei pe post, adică, in medie, 3 000 de lei pe lună. Sint însă frecvente cazurile cind se ciștigă cinci mii și chiar mai mult. Societatea noastră ințelege să răsplătească echitabil înalta și austera calificare de miner. Evident, nu numai pecuniar.Există în Motru 7 școli generale, un liceu de cultură generală, un grup școlar profesional cu laboratoare cum puține sînt in țară. La spitalul din oraș vin să se trateze oameni din Tirgu-Jiu, Drobeta Turnu- Severin și chiar de dincolo de Strehaia ; firesc, nu se deplasează să admire moderna arhitectură a clădirii, ci pentru a se tămădui — faima medicilor din Motrus-a răspindit în Întreg județul. Există librării, cinematograf, casă de cultură și cantină. Se depun e- forturi permanente pentru ca viața locuitorilor orașului să fie cit mai luminoasă.Răspunsul este pe potrivă : minerii Motrului concurează Soarele 1
Mircea BUNEA 
Mihai DUMITRESCU
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Stația de radioficare directă de .

t V 18,45

19,85

propagă și amplifică PROGRAMUL I

A). Transmisiune 
la Iași.
Vetre folclorice ; 
sînziene pe Valea 
„Noi șl limpezi înțelesuri' 
emisiune de versuri.
Publicitate. 
1001 de seri.

Nopți de 
Vișeului.

i“ —

CONSTANTIN BHĂII.OIl

inițiativele muncitorilor
8,00 Bună dimineață !
8,30 Cravatele roșii. „Șapte contra 

șapte" — emislune-concurs 
pentru pionieri și școlari. 
Participă echipajele pionieri
lor din municipiul București 
și județul Hunedoara.

9,26 Film serial ; „Daktari".
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghiară. 
12,30 De strajă patriei.Viața unei uzine — o lume în miniatură, cu sute de probleme, cu necazuri și bucurii, cu satisfacția împlinirilor — reprezintă terenul ideal pentru o eficace muncă politică. O muncă al cărei etalon de apreciere este unul singur : eficacitatea. O muncă de la om la, om, concretă, realizată prin cele mai variate procedee. între ele, stația de radioficare.Iată de ce ne-am adresat factori competenți. din citeva întreprinderi industriale din pentru a vedea oum reușesc să depășească condiția rutinieră a stației de radioficare, transformînd-o intr-un adevărat instrument agitatoric, intrebjndu-i : ce inițiative deosebite ați lansat, ca urmare a unor situații concrete din viața uzinei ?

unor mari țară,

...Cinci minute despre calitate

cite înregistrate în producție în urma unor accente critice.Exemplul de la „Unio", edificator,, nu e singular. La întreprinderea de vagoane Arad' ni s-a vorbit despre emisiunea „Cartea de vizită a inginerilor și tehnicienilor". Si aici, se vizează un obiectiv asemănător : stimularea cadrelor tehnice la soluționarea optimă a unor probleme de producție, 'inclusiv a celor legate de calitate. Și aici, emisiunea nu este o „lectură artistică" a unor texte redactate în birou, ci o confruntare deschisă cu divefse cadre de specialitate. în secțiile uzinei. Și aici, interviul gazetăresc este urmat de revenirea periodică asupra angajamentelor asumate. Reținem, deci, elementele comune ‘ca o demonstrație „de facto" asupra rigorilor minime ale unei intervenții eficace.

sire a timpului de lucru a 'ajuns la 95 la sută. Nu mai vorbesc de realizarea celorlalți indicatori, a cinilor de sar- plan și a angajamentelor.
ALBUM DUMINICAL

...Pe urmele unor inovații și raționalizăriprocesul de producție

— De ce tocmai despre calitate, tovarășe Alexandru Coroiu ?Secretarul comitetului de de la uzina „Unio" Satu-Mare feră detalii :— Cu mai multă vreme în din unele sectoare ale întreprinderii au început să sosească vești puțin îmbucurătoare : „deficiențe la calitatea produselor". Fără îndoială, conducerile secțiilor au luat pe loc o serie de măsuri. Dar munca politică era și ea datoare să-și a- ducă o contribuție de substanță la eliminarea lipsurilor. Așa s-a născut ideea unei rubrici săptămînale, realizată în colaborare cu comitetul sindicatului și cu serviciul C.T.C. din uzină. Titlul ei : „5 minute despre calitate". 1— Care este structura unei asemenea emisiuni ?— Pornind de la lipsurile semnalate în diferite sectoare, facem cunoscute măsurile luate pentru remedierea unor astfel de situații. Notați, vă rog. că, în primul rînd, dăm cuvintul muncitorilor, consem- nînd propunerile cele mai interesante. După trecerea cîtorva zile, revenim și întrebăm : cum sint îndepliniți indicii privind îmbunătățirea calității produselor ? Iar faptele vorbesc’de/la sine.—/ Practic, cum se realizează emisiunea ?— INu !n camera stației de radioficare.', ci in hală. Nu pe bază de texte j scrise în birou, ci în urma unor ; întrebări și răspunsuri spon- tjUîie. 'Maiștrii, tehnicienii, inginerii, la locurile lor de muncă, sînt adevă- rații autori ai emisiunilor. Noi le ofăi'Im doar cadr'ul pentru’, a-și race, cunoscute propunerile. Așa se și ex- plicS* succesul tf,- efe'ct'dle ‘’fteiWijTd- '”ț

Randamentul munciipartid :ne tiurmă,
La prin diție cițiva ani una din unitățile fruntașe ale industriei noastre ușoare ; întreprinderea de minte de cauciuc, ceastă situație, cu consecințe directe productive nemijlocite, l-am bat pe P. Malancu, secretar al comitetului de partid pe întreprindere :— Care este problema cea mai importantă cu care vă confruntați 1— Mi-e greu să fac o ierarhizare, dar, fără îndoială, greutăți destul de mari am avut cu respectarea disciplinei în producție. Toți muncitorii noștri sint proveniți din mediul rural, deci, fără să mai fi lucrat în industrie, mai puțin acomodați cu disciplina muncitorească. Iată de ce se înregistrau absențe, întîrzieri, învoiri, timpul de lucru propriu-zis irosindu-se adesea. Și atunci, anul trecut, cum am procurat stația de radioficare, am și trecut la realizarea unor emisiuni tivei comitetului folosim timpul de de randament".— O asemenea în primul concrete...

Drăgășani, in inima unei zone excelență viticole, fără o tra- muncitorească, funcționează de
talpă și încălță- Pornind de la a- totul specifică, cu asupra activității între-

în sprijinul inițiă- de partid : „Să lucru cu maximum
rind, fapte

comi-întreprindere în fabrică cite
emisiune pretinde, numeroase— ...pe care am început să le culegem cu asiduitate. Membrii tetului de făceau de24 de ore, ______  ... .. ..netofon și aparat de fotografiat. Aspecte erau cu zecile. Cele mai sem- nifi&ftivd dintre ele l<s' traftsriiifeam '■' operativ la stație.— Care au fost rezultatele ?— Cele așteptate. Indicele de folo-

partid peserviciu avînd la dispoziție mag-

Noul In .iată una dintre , condițiile „sine qua non" ale unei continue perfecționări. Acest lucru l-aii înțeles și comuniștii de la cunoscuta întreprindere de vagoane Arad.— Iar o asemenea acțiune fructuoasă trebuie sprijinită prin toate mijloacele muncii politice — spune Romulus Bora, maistru lăcătuș, responsabilul stației de radioficare a întreprinderii.— Cum a intervenit stația de radioficare ?— Printr-o tre care s-a urmele unor în producție". Am pornit de la constatarea reală că în mișcarea de inovații se mai manifestă fenomene ce frînează operativitatea rezolvării dosarelor cu propuneri. Trebuia deci garantată o eficiență totală a acestora prin respectarea termenelor de aplicare.- Ați -inovații nic ?— Da zolvării terviuri celor vinovați de tărăgănarea punsurilor. în finalul fiecărei emisiuni, colectivul redacțional al stației își formula concis concluziile. Oamenii din uzină au comentat prins inițiativa. Unii nu prea au fost de acord. Dar, fapț esențial, mișcarea de inovații a înregistrat un salt calitativ, situînd întreprinderea noastră printre unitățile fruntașe pe ramură.Am detaliat doar una dintre inițiativele arădene. Am mai fi fost tentați să vorbim și despre emisiunile transmise periodic aici : „Noutățile tehnice în construcția. de vagoane", „Stop, risipei !“ sau „Ce faceți pentru a realiza cincinalul in patru ani- și jumătate ?“. Am fi putut exemplifica cu aspecte din alte emisiuni similare de la „Unio" Sațu-Mare : „Oamenii — promotorii noului" și „Studiile aduc eficiență". Indiferent de varianta la care ne-am opri, modalitățile de acțiune alese, vizează, același scop generos, de fapt, țelul fundamental al .muțieji politice/ de masă : declanșarea resorturilor sufletești intime ale oamenilor, pehti' tru a le stimula elanul creator, participarea activă Ia efortul constructiv al întregii țări.

serie de emisiuni, în- bucurat de succes „Pe inovații și raționalizări

cercetat fiecare dosar de înregistrat la cabinetul teh-; și am urmărit stadiul re- lor. Apoi am luat scurte iri- autorilor de inovații, ca și răs-
a-

cinema Inițiative interesante, cu o

13,00 Cupletul zilei cu Radu Zaha- 
rescu.

13,08 Microrecital Anda
reanu.
Studioul artistului 
Brigada artistică de 
a Casei de cultură a 
lui. 8 din București. 
O tîriără interpretă a 
Iul
Arbore.
Antologie . umoristică TV : 
Gagul și Dem Rădulescu. 
Refrene fără vîrstji interpre
tate de Ileana Sărăroiu. 
Desene . animate : Jeckle și . 
Heckle.
Cu barca pe valuri — mo
ment vesel cu Nicu Constan
tin și Alexandru Lulescu. 
Enigma de pe strada Soare
lui — reportaj.
Două nume și un. recital : 
Yves Montand și Jean Cris- 
tophe Averty.
Copacul și dovleacul —- fabu
lă de Anton Pann, ilustrată 
de Alex. Pancu.

14,30 Popas la Hordou — montaj 
de cîntece și versuri inspi
rate de opera lui' George 

. Coșbuc.
14,41 15 minute' cu Elvis Presley.
14,56 Teatru scurt : „Fantome de 

închiriat" de Pierre Ferney, 
cu : Dumitru Furdui, Matei 
Alexandru, Tatiana Iekel și 
Dorin Varga.

15,14 Pagini celebre din opere și 
operete cu Teodora Eucâciu.

Voci tinere : Elena Toma, 
Maurice Chevalier la „Folie 
Berg^re".
„Traseul 19" — reportaj tu-

. ristic.
Muzică de promenadă cu 
fanfara. „Garofița".

_ , Film serial : „Arthur". Episo-
■ dul III — „Prizoniei-ul".

16,55 Fotbal : Politehnica Iași — 
Sportul studențesc (divizia

Călugă-
13,14

13,10

13,24

13,30

13,47

13,57

14,03

14.13

14,28

amator : 
amatori 
sectoru-

cîntecu-
moldove’nesc : Marlca

15,24 Aventuri in epocă de piatră.
15.49 “
15,55

16,25

16,30

19,15
19,20
19,30 Telejurnal- ș Săptămîna po

litică internă și internaționa
lă în. imagini.
Reportajul săptămînii : ,.A
doua tinerețe" — documentar 
TV de Nicolae Holban, dis
tins cu Mențiunea specială a 
juriului Interviziunli la cea 
de-a X-a ediție jubiliară a 
Festivalului internațional de 
televiziune de la Praga. Ima
ginea : Mihai Romașcu. 
Teledivertisment : „Liniște,
scuturăm covoare î“.
Comici vestiți ai ecranului... 
șl încurcăturile lor casnice.
Vedete ale cîntecului : Mieko 
Hirota (Japonia). Recital sus
ținut la Festivalul „Orfeul de 
aur“ — 1973.
Telejurnal.
Duminica sportivă. .

savant și slujitor
20,10

22,20

22,35
22,45

PROGRAMUL II

11,00— 13,00 Concert de muzică 
simfonică românească. In 
program : • George Enescu : . 
Suita I și Dixtuor pentru in
strumente de suflat o Theo
dor Grlgoriu : Variațluni sim
fonice pe un cîntec de An
ton Paun n Ion Dumitrescu ; 
Simfonia I. Prezintă Petre 
Brâncuși, rectorul Conserva
torului ,,C. Porumbescu" din. 
București.

20,10 Eroi îndrăgiți de copii : FIlo- 
pat și Patafil.

20.40 Film artistic : „Despre dra
goste'1, producție a studiouri
lor sovietice.

22,00 Telex teh'nico-științific.
22,20 Opera, in studio. De pe sce

nele lirice ale țării : opera 
..Tannhăuser Richard
Wagner (I).

20.
(Rotonda

• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,39.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“. (grădina Boema) : Estival- 
Boema
O Grădina Cișmigiu 
scriitorilor) : Marmura timpului 
— Spectacol de sunet și lumină — 
20,30.

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea lui Nagy Inire, reprezentant de frunte al picturii transilvănene din ultima jumătate de veac, a avut, loc, sîmbătă, la sala Dalles din Capitală, vernisajul unei expoziții de pictură, acuarelă, gravură și desen. Circa 120 de lucrări ilustrează maniera diversă de creație a lui Nagy Imre, tematica sa de predilecție — viața rurală, oameni și locuri pe care i-a cunoscut, precum și mari obiective industriale. Această retrospectivă a creatorului de autentică valoare, Nagy lmre, șțringe laolaltă

realizări dintre cele mai reprezenta- . tive ale artistului : compoziții, peisaje. portrete.Despre personalitatea, activitatea complexă de • creație și contribuția adusă la dezvoltarea artei românești contemporane de către pictorul transilvănean a vorbit Mircea Po- ' pescu, directorul Muzeului de artă al Republicii Socialiste România.Cu ocazia aceleiași aniversări, a fost deschisă o galerie de artă „Nagy Imre“ la Miercureq Ciuc. locul nașterii artistului.

Marele muzician român Constantin Brăiloiu se situează între personalitățile proeminente ale istoriei muzicii. Spirit luminat, neobișnuit de prodigios, și complex, el s-a manifestat plurivalent ca folclorist- sociolog, pedagog, critic și compozitor. Domeniul principal căruia i-a dăruit insă cea mai mare parte din viața și munca sa a fost cultura populară în ansamblul ei și în particular folclorul muzical românesc și al altor popoare. Opera pe care a durat-o cu o probitate științifică rar, întîliiită se caracterizează printr-un profund umanism, prin bogăția de idei și originalitate și, aș adăuga, prin spirit novator, revoluționar — deschizător de drum, aparținînd în egală măsură celor mai de seamă valori ale spiritualității românești și tezaurului culturii mondiale.Formația lui are la bază în primul rind școala românească modernă de folclor, in frunte cu Ovid Denșușeanu și D. G. Kiriac și pe cea de sociologie, condusă de D. Guști, cit și cuceririle pe plan mondial- în cimpul cercetării culturii muzicale populare, colaborînd în acest sens cu Băla Bar- tok, Ernest Ansermet, Jacques Chail- ley, Paul Collaer, ca și cu alți oameni de cultură ai vremii.Seria contribuțiilor omului de știință începe cu revoluționarea însăși a concepției și metodei în cercetarea folclorului, domenii pe care le supune unei radicale reconsiderări, ela- •borînd „un sistem propriu de gindire și un complex de metode și tehnici neegalate în această disciplină" — după cum afirmă unul din colaboratorii săifiind primul doctrinar al sociologiei artei piilor zarea lucru crareaFOLCLOR MUZICAL", publicată in anul 1931. Această- lucrare conține de fapt nucleul central în jurul căruia gravitează întregul său sistem de gindire și metodă, întreaga sa activitate ulterioară, teoretică și practică. Preocupat permanent de perfecționarea metodei și instrumentelor de investigație, Brăiloiu creează și introduce, în practica culegerilor de folclor, fișele tip de informator, de fonogramă, de text, de repertoriu, de cercetare a instrumentelor, de frecvență, ca și. chestionare, fiind inițiatorul așa-numitei „metode a anchetei" (testării). Contribuției lui Brăiloiu i se datorează și introducerea

apropiați, H. Stahl „elpopulare". Elaborarea princi- teOretice diriguitoare și preci- modalităților și procedeelor de iși găsesc fundamentare în lu- „SCHIȚA UNEI METODE DE

e 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; :.............
BUCUREȘTI — 8,30; 11; j 
18,30: 21, la grădină — : 
DIONUL DINAMO — 20.
« Distratul : PATRIA — : 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
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;.......................... ' ’
dină — 20.
• Pe aripile
— 10; 14,30:
• Ordonanța
NA —
20,45
• Pi ’ram de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30: 11. 
s Florpntiner nr. 73 : DOINĂ — 
13; 15,301 18; 20,30.
a Cartea junglei : EXCELSIOR — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a 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, 
GRĂDINA SELECT — 20.
• Neamul Șoimăreștilor : POPU
LAR — 16; 19.
© Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — • 20,30.
a Prințesa — 10; 12; 14: 16,30;
18.30, Maria Stuart — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
® Un om în sălbăticie : GRIVI- 
ȚA — 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. 
â Tu, eu și micul Paris : GIU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30.

Jucătorul: COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
A Cu copiii la mare : PACEA — 
16; 18; 20.
0 Te așteptăm, flăcăule : UNI
REA — io: 18: 20.
a Ultimul cartuș :
INTRE POPOARE
20,15.

18,30; 21,
13.30; 16;
20, STA-

10; 
■ s;

16; 18,30; 21, la gră-

vîntului : CENTRAL 
19.

Seltnenko : LUMI-
11,15; 13,30; 16; 18,30;

ÎNFRĂȚIREA
— 15,30; 18;

W V ț X u « *
a La răscruce de vuituri 
BORA — 9; 11,15: 13,30:

AU-
... ____ 15,45;

18715; 20.30. la grădină — 20, FLA- 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;

DACIA

9: 11,15:

MURA
20.30.
a Cipiian Porumbescu :
— 9; 12,30; 16; 19.30.
• Fluturii silit , liberi : BUCEGI
— 15,30; 17.45: 20, la —_
20.30, FLOREASCA -
20.30.
o Antouiu și Cleopatra : LIRA — 
15,30: 19, la grădină — 20,15.
a ...Și salută rindunelele : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
a Simon Templar intervine : 
MUNCA — 15,30; 18: 20,15, FEREN
TARI — 10; 12,30; 15,30; 17,45; 20. 
a 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 —
10: 16; 19,30.
• Lumea se distrează : ARTA — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20,30, 
MOȘILOR - 16; 18, la grădină
— 20.
a Ceața: CRÎNGAȘI - 15,30; 18; 
20,15.
a Acea pisică blestemată : VI- 
TAN — 15; 17,15; 19,30, la grădină
— 20,15.
a Ce se 
RAHOVA
a Drumul spre vest
— 15: 17.45,; 20,30.
a In umbra violenței : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
a Filiera :• COSMOS — 15.30; 18; 
a’3Monte Carlo : GRĂDINA UNI
REA — 20,15.
a Veronica : CLUBUL UZINE
LOR REPUBLICA — 16; 18.30:
20,p0.

grădină —
15,30; 18;

intimplă,
15,30: 18

doctore 1 :
20,15.
FLACĂRA

Inițiative interesante, cu o ridicată eficiență practică, sint, după cum se vede, numeroase. Dar ar putea fi și mai multe, cu condiția reglementării unor aspecte cu caracter organizatoric. Consemnăm in final citeva propuneri formulate de colectivele stațiilor de radioficare participante la discuția noastră. în atenția consiliilor sindicale județene :• să se organizeze periodic schimburi de experiență cu redactorii stațiilor de radioficare, unde, printre altele, să aibă loc lecții practice privind pregătirea emisiunilor ;
e să se editeze îndrumătoare ale stațiilor de radioficare în cadrul cărora să fie popularizate metodele de muncă de la diferite stații ;• să se asigure existența pieselor de schimb și a difuzoarelor de voltaj mare (25 v). absolut necesare în secțiile întreprinderilor unde zgomotul este ridicat ;• in exploatarea și întreținerea stațiilor să se ofere periodic asistență tehnică de specialitate.

Radu CONSTANTINESCU

Omagiu Iui George BarițiuCu prilejul aniversării a 125 de ani de la Revoluția din 1848, la Brașov a avut loc dezvelirea statuii fruntașului pașoptist, George Barițiu.Statuia, așezată în fața Bibliotecii municipale din Brașov, este sculptorului Nicolae Eneea din rești.

La ceremonie a fost de față Constantin Drăgan, prim-secretar mitetului județean Brașov al Despre semnificația acestui ment a vorbit Mihail Collef,ședințele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă.(Agerpres)
al Co- P.C.R. eveni- pre-operaBucu-

Marmura

l

(Agerpres)

Imagine din sala expoziției Foto : E. Dichiseanu

tehnicilor- statistice-matemat.ice, precum și folosirea combinată a unui complex de metode, cum sint cele ale observației directe, istorice și comparate. Tot el este cel care stabilește criterii și etape riguroase pentru o- biectivitate în transcrierea materialului. Firește, in munca de teren, marele cercetător se folosea de mijloace tehnice moderne de înregistrare sonoră, foto și film, care să asigure obiectivizare deplină în culegerea materialului. Constantin Brăiloiu ss dovedește un subtil dialectician în sesizarea raportului dintre creația artistică populară și ansamblul factorilor vieții materiale și spirituale care aceasta apare și evoluează, concepția sa, folclorul este „un social prin excelență" in funcție care trebuie elaborată și metodologia corespunzătoare. „Nici vorbă — arăta el — că unei științe care se exercită asupra unui material de felul acestuia (adică asupra folclorului n.n.) nu îi este îngăduit să ocolească cercetarea fenomenului social, prilejul in care cel muzical este integrat". Superioritatea viziunii sale sociologice îl determină să promoveze ideea după care „criteriile tehnice" nu sint suficiente pentru „cercetarea realităților strict muzicale". De aici decurge un principiu suprem al gîndirii sale, și anume „să cerem deslușiri științelor economice, istorice, demografiei, geografiei". Această optică în concepție și metodă iși găsește împlinire desăvirșită in lucrarea 
„VIAȚA MUZICALA A UNUI SAT" (este vorba de satul Drăguș din Făgăraș),Dintre celelalte lucrări ale învățatului Constantin Brăiloiu, reprezen- tînd tot atîtea contribuții originale la îmbogățirea etnomuzicologiei contemporane și folcloristicii, vom enumera pe cele privind morfologia muzicii populare („Versul popular ’românesc cîntat", „O problemă «de tonalitate»", „Metabolul pentatonic", „Giusto-silabic", „Un sistem ritmic popular românesc", „Ritmul altsak", „Ritmul copiilor"), apoi lucrări monografice privind genuri ceremoniale („Despre bocetul <’ "„Nunta in Someș", Tîrgu-Jiu") ; sint scrierile sale despre așezări {„Viața unui precum și teoriile asupra folclorului și folcloristicii („Schița unei metode de folclor", „Folclorul muzical", „Muzica populară românească". „Reflecții asupra creației muzicale colective", „Etnomuzicologie").Activitatea de culegere propriu- zisă desfășurată de către neobositul cercetător acoperă mai toate zonele țării, zăbovind cu pasiune la izvoarele cintecului autentic și adunin<j,:j peste 5 590 melodii. Acest material de o valoare inestimabilă a fost valorificat de către Brăiloiu. in studiilqi(( sale, în înregistrările antologice pe discuri, in numeroase articole, studii, cronici, ca și in colecțiile publicate, din care menționăm : „Treizeci de. cîntece populare", „Cîntece bătri- nești din Oltenia, Muntenia, Moldova și Bucovina".De numele lui se leagă, de asemenea, numeroase alte mari înfăptuiri, între care sc înscrie 'la loc de cinste inițiativa înființării și organizării u- nor instituții specializate in țară și peste hotare menite să se ocupe cu cercetarea și' valorificarea culturii folclorice a propriului său popor și a altor națiuni.Omagiindu-i cu adincă venerație memoria cu prilejul împlinirii a 15 ani de la moartea sa, socotim o datorie de onoare de a continua pe toate căile cunoașterea și valorificarea operei sale. Nivelul științei culturii populare din țara noastră, studiile elaborate in acest domeniu în ultima vreme, opinia tot mai largă in promovarea folclorului autentic, inițierea unor investigații de sociologie și antropologie culturală, organizarea u- nor expediții folclorice cu studenții in practică, ca și alte acțiuni menite să dezvolte și să perfecționeze moștenirea pe care ne-a lăsat-o marele înaintaș constituie premise și indemn pentru valorificarea mai departe a operei sale, izvor prețios de gindire și creație.

in In

de la Drăguș", „Vicleimul in binecunoscute repertoriul unei sat — Drăguș*'),

Vasfile DINU
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timpuluiDe la o vreme, în fiecare seară, la orele 20,30, cunoscuta Rotondă din Ciș- migiu, străjuită de busturi- le unor scriitori ce stau — prin opera și activitatea lor — la temelia simțirii și gîndirii românești, găzduiește un nou spectacol intitulat : „Marmura timpului". (Scenariul: Alecu Po- povici, regia : Olimpia Ar- ghir).Este bine că inițiativa organizării aici a unei montări „sunet și lumină", finalizată fructuos in ultimii doi ani succesiv, nu a fost abandonată. Este de asemenea bine că vizitatorilor Cișmigiului li se oferă și în vara aceasta prilejul unui ;moment de artă cu certe ecouri spirituale și estetice. Este demnă de salutat și inițiativa diversificării programului. (Să mai notăm în treacăt că un alt spectacol este găzduit tot in București, la ,,Expoflora").Nu putem totuși să remarcăm faptul că.
de sunet și lumină

es ti- fel, ținu- celvale și nu numai vale ! — de acestde cea mai elevată tă spirituală și de mai autentic fior patriotic,să nu rămînă unică in ■ București și mai ales ra- portindu-ne la aria întregii țări.Avem atîtea locuri istorice, alîtea monumente care ar putea găzdui manifestări artistice similare,; avem atîtea texte de autentică vibrație cetățenească și mare forță de emoțibnare care pot fi pusei în valoare, care merită a fi rostite în vecinătatea, in .prezența glorioaselor vestigN. Avem

atîția iubitori ai genului — așa cUm o arată chiar afluxul de vizitatori din Cișmi- giu, interesul manifestat de ei față de crezurile autentice ale marilor noștri înaintași, față de simbolistica înaripată a jocului de lumini.Pe cînd caratele inițiativei. vor străluci cu adevărat lingă „marmura timpului ?“ Pe cînd vom putea urmări spectacole de sunet dom- 1 de lași lumină la Curtea < nească sau la Muzeul istorie din București, Tîrgoviște și la Suceava, la Iași și la Timișoara, la Cluj și la Alba Iulia. ca să facem doar citeva referiri mai directe ?
N. STANCU

MetamorfozeDe cînd există poezie, de atunci și dragostea s-a constituit in una din temele ei predilecte. Mărturie , stau versurile atitor poeți. Numai că tema în sine nunilin' asigură singură succesul și. ciuda apariției unor numere (balet cu Victor Vlase și Eugenia Moroșanu, marionete cu Zolla) șl chiar a u- nor soluții spectaculare inedite, noutățile sint încă puține și timide, iar actuala ediție a „Marmurei timpului" se prezintă mai modest decit realizările precedente.Ar fi fost de dorit, desigur, ca acest spectacol să fie superior celor dinainte, dorit, de inițiativa— estirAr fi fost de asemenea, ca unor manifestări
V

mai ales, paloarea poeziei. O dovedesc multe din versurile dp inspirație erotică publicate în reviste. Simpla citare a unora dintre ele, luate la întimplare, ar fi suficientă pentru a contura o imagine asupra „metamorfozelor de circumstanță" pe care le poate suferi dragostea. Evantaiul divagațiilor poetice începe, de pildă, cu versuri dintre cele mai anodine 'și banale: „Dorința țipă ca pilunii-n sinii,de auroră, fluturi fre-

mătind Ah, roșul buzelor de aur prin ce minune să-1 aud cintind ?“ („EA" — in revista „Amfiteatru" — nr. 5.1973) și continuă cu altele in care văzută ca dar eu îți eu, care un poem decit un mult decit mult decit necos de femeie" („TESTAMENT" — „România literară" — nr. 25/1973). Chiar, și cele mai bune intenții mărturisite ici-colo de cite un poet sint înecate adesea intr-un limbaj plat, de o descurajantă banalitate : „acum tu ești aici/un fel de lumină cu oasele/Ia su-

prafafă/iar eu/un tigru leșinat de foame". („ACUM TU EȘTI AICI" - „Familia"- nr. 7/1973).Cei mai mulți dintre de- butanți asociază sentimentul dragostei de cel al dispariției individului. ceea ce nu salvează versul de locuri comune, de lamen- ' tații nejustificate : „Pier- duți pe țărmuri pale să ne stingem,să fim o apă lină fără nume să plîngă îngerii pe mal în stoluri/și nimenea să nu-i îngîne" („SA MERGEM NOI DE-ACUM ÎN ȚARA LINA" — „Tribuna" nr. 25/1973). Asemenea poeme — ale căror principale cusururi ar fi banalitatea și nesinceritatea trăirilor, pot fi întîlnite frecvent, atît în revistele noastre literare centrale, cît și in publicațiile județene de cultură.Dar metamorfozele cele mai ingrate pe care le poate suferi dragostea sint cele în care se procedează ostentativ la minimalizarea acestei stări, la situarea

gingașului sentiment în zona e’femerului, a caducității și trivialului : „în teci dormeau semințele sterile/ cînd mai era, balsam ne- pîngărit de nopți și zile,/ fuior netors/Tăcerea sa/a- sexuată procrea"... („RE- MEMORÎND" - „Transilvania" nr. 6/1973).Firește, alături de asemenea exerciții poetice găsim deseori în revistele și publicațiile de care ne ocupăm și pagini întregi de poezie autentică, în care dragostea, sentimentul atît de firesc, inspiră metafore strălucite. Cu atît mai mult se cer descurajate facilitatea, intimismul precar, naturalismul care transpar din unele poezii de dragoste. Asupra acestui aspect ar trebui să mediteze îndelung atit autorii unor versuri de factura celor citate, cit și redacțiile revistelor care le deschid mult prea generos coloanele.
Dan BOGDAN

dragostea este o povară : „O, las un poem am
/ epărinte și mai un copil'și mai trupul meu lu-

crezut că mai mult „Biblioteca Eminescu"
Majoritatea edituriloi noastre, potrivit unei tradiții perpetuate de-a lungul anilor, lansează periodic colecții și serii antologice, însumind așa-numi- tele cărți de fond, volume reprezentative din diverse domenii — literatură, istorie, știință etc. Editura ..Eminescu" și-a concentrat cea mai mare parte producția de carte din în jurul

unor astfel de colecții destinate unui număr larg de cititori. Dintre acestea, un loc aparte îl deține „Biblioteca Eminescu", ponce- pută ca o colecție de texte literare românești, din o- perele scriitorilor clasici și moderni. Alcătuitorii colecției au inclus în primele tomuri lucrări ca Geniu pustiu de Mihai Eminescu, Pseudokineghetikos de Al.

Odobescu, Ciocoii vechi și noi de N. Filimon, Craii de Curtea Veche de Mateiu Ca- ragiale, Ion de Liviu Re- breanu etc. Zilele acestea, colecția a apărut intr-o nouă formulă grafică.Demn de semnalat este faptul că redactorii acestei „biblioteci" au apelat, in bună parte, la textele unor ediții definitive, încorpo- rînd fie o singură lucrare, fie, in urma unei riguroase selecții, mai multe lucrări notabile din creația unui scriitor sau altul. în seria din acest an. s-au publicat volume ca Jurnal de călătorie în China de Nicolae Milescu Spătarul, Răscoala de Liviu Rebreanu, Legendele și basmele românilor de Petre Ispirescu, Desculț de Zaharia Stancu, Zodia cancerului sau Vremea Du- căi-Vodă de Mihail Sado- veanu etc.Un cuvînt ar fi de spus totuși despre aparatul critic al colecției : editorii care girează apariția acestei serii de texte — avînd în vedere faptul că ele servesc ca instrument de cunoaștere, de analiză a operei unui scriitor — ar trebui să opteze pentru o metodologie unitară. menită să înlesnească asimilarea celor mai generale date despre autor și operă. Or, „aparatul critic" al tomurilor apărute pînă în prezent ■ variază de la un. autor la altul, de la un volum la celălalt : Desculț beneficiază, de pildă, de un „cuvînt înainte" datorat lui D. Păcurariu. și de 'note bibliografice referitoare la această lucrare literară și la restul creației lui Zaha-

ria Stancu, în timp ce Răscoala este insoțit doar de un studiu competent, semnat de Al. Piru, iar romanul Ciocoii vechi și noi nu este insoțit nici măcar de o sumară bibliografie. Or, succesul unei colecții este asigurat și de datele esențiale asupra o- perei. și autorului său.

Faptul că o asemenea colecție cuprinde de pe acum un număr apreciabil de cărți de căpătii din literatura noastră clasică și modernă atit de utile cititorilor reprezintă un succes editorial sigur și o promisiune certă.X
G. CONSTANTIN

EvocăriO inițiativă a Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, urmată cu consecvență, a reunit, recent, în sălile sale de popularizare un numeros public. Personalitatea atit de profund originală a pictorului Dumitru Ghiață — de la a cărui dispariție s-a împlinit de curînd un an — a constituit obiectul acestei intilniri. Rind pe rînd, a- preciați oameni de știință și cultură, soția artistului, colecționari și critici de artă care l-au cunoscut, au adus, în cuvintul lor. noi amănunte semnificativ? referitoare la viața și creația unuia dintre cei mai de seamă reprezentanți ai spiritului românesc în pictură.Această evocare nu este însă un eveniment singular. Ea se înscrie în ciclul larg al unor manifestări menite să creeze publicului amator de artă cadrul unei receptări creatoare, să explice intenții, ginduri, să stabilească coordonatele e- tice și problematica lucrărilor unora dintre cei mai de seamă artiști plastici români. început la 27 mar-

tie a.c., chinatâPetrașcu,in fiecare din lunile au urmat cu rememo- ale altor personalități
printr-o seară în- pictorului Gheor- continuatăghe apoi care rări de seamă ca Sabin Popp, Gh. Anghel, Lucian Grigo- rescu — ciclul EVOCÂRI a reușit.^ treptat, pe măsura desfășurării lui în timp, să ia forma dialogului. Pînă la fi iubitorilor sonalitățile ale lui Camil Ressu, Di- mitrie Maxy cuși.Din roasă nizareă manifestări, entuziaste nu au fost susținute ia a- celași nivel de condițiile tehnice ale imprimărilor și proiecțiilor, menite să o- fere un plus de interes datelor strict documentare. Să fie de neînduplecat, ir acest caz, tehnica ?

sfîrșitul anului vor readuse în atenția de artă per- binecunoscutePaciurea, și Constantin M. H. Brân-păcate, ideea care a dus la tuturor gene- orga- acestor participările ale vorbitorilor

Marina PREUTf
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scrisorile de acreditare a noului
Luînd cuvintul îfi cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor de acreditare, ambasadorul Li Tin-ciuan a transmis Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, precum și tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, calde salutări frățești din partea Partidului Comunist Chinez, a guvernului și poporului chinez, precum și in numele președintelui interimar Dun Bi-u.„Poporul român — a spus ambasadorul chinez — este un popor harnic și curajos, cu o glorioasă tradiție revoluționară. în anii de după eliberare, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, învingînd fel de fel de greutăți, a obținut succese importante în opera de construire a socialismului și în lupta impotriva imperialismului și hegemonismului. pentru apărarea independenței naționale și a suveranității țării. Poporul chinez se bucură sincer pentru toate acestea. Vă urăm din toată inima să obțineți noi succese".în continuare, Chineze a spus ;„între poporul român există o revoluționară. în '.•erialismului și în lupta pentru construirea socialismului, noi ne manifestăm simpatie și ne sprijinim întotdeauna reciproc. Prietenia noastră este statornicită pe baza marxism- Ieninismului și a internaționalismului proletar. în relațiile noastre, ne călăuzim în mod riguros după principiile deplinei egalități în drepturi și respectării reciproce a independenței și suveranității. în ultimii ani. prietenia dintre partidele, țările și popoarele noastre se dezvoltă necontenit, relații de colaborare in toate domeniile se întăresc pe zi ce trece. Acum doi ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducînd personal delegația de .partid și guvernamentală română, a întreprins o vizită oficială de prietenie in țara noastră, aducînd o contribuție importantă la întărirea prieteniei noastre. Sîntem convinși că. și în viitor, asemenea relații de prietenie și colaborare se vor dezvolta și consolida în mod sigur pe mai departe".în încheiere, ambasadorul Republicii Populare Chineze a spus : „Este pentru mine o onoare de a avea prilejul să lucrez în România, în perioada în care voi deține funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Socialistă România, nu voi precupeți nici un efort în munca pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a frățești și a 1_ . ,____laborare dintre cele două partide, dintre cele două țări și cele două popoare ale noaș,ti:e. Sint ferm convins, totodată, că in .cursul .îndepli-. .. nir.il acestei înalte, misiuni mă voi bucura de tot/. ctincUrsul și sprijniul">' dumneavoastră și al guvernului Republicii Socialiste România".Luind cuvintul. tovarășul Nicolae Ceaușcscu, de Stat România, rului bun venit în țara noastră și l-a rugat să transmită Partidului Comunist Chinez, guvernului și poporului chinez, precum și președintelui interimar Dun Bi-u mulțumiri cordiale pentru salutul frățesc pe care i l-au adresat, pentru urările transmise partidului și guvernului țării noastre, poporului român.„Aș dori să folosesc acest prilej — a spus tovarășul Nicolae Ceaușcscu — pentru a transmite, la rîndul meu. din partea Comitetului Central al

ambasadorul R. P.chinez și poporul profundă prietenie lupta împotriva im-

a continuă a prieteniei relațiilor de Dună co-

al a chinez
președintele Republicii adresat o caldă ConsiliuluiSocialiste ambasado- urare de

Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, a poporului român și a mea personal un cordial salut frățesc și cele mai calde urări Comitetului Central al . Partidului Comunist Chinez, guvernului Republicii Populare Chineze și întregului popor chinez, precum și tovarășului președinte interimar Dun Bi-u".„Poporul român — a spus. în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este însuflețit de sentimente de prietenie și stimă față de harnicul și talentatul popor chinez și se bucură din inimă de succesele remarcabile obținute în opera de construire a socialismului, precum și de creșterea continuă a prestigiului Republicii Populare Chineze pe arena internațională.încerc un sentiment de vie satisfacție relevind dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre, relații ce se bazează pe principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului socialist, pe respectarea neabătută a suveranității și independenței naționale. pe egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.Păstrez plăcute amintiri despre vizita pe care am făcut-o în anul 1971 în Republica Populară Chineză, despre discuțiile avute cu acel prilej cu conducătorii de partid și de stat ai țării dumneavoastră : nu incape îndoială că această vizită a conferit noi valențe relațiilor noastre de prietenie și colaborare. Avem convingerea că aceste relații vor cunoaște și în viitor o dezvoltare și consolidare in interesul cauzei păcii în timpul in România deaproape poporului edificare tilateral sarcinilorCongres al Partidului Comunist Român și de Conferința Națională a partidului. De asemenea, veți putea cunoaște eforturile poporului nostru pentru instaurarea în Europa și în lume a unor relații de lip nou, a unui climat de pace colaborare internațională".în încheiere, tovarășul Ceaușescu a spus :„Am deplina convingere activitatea dumneavoastră vfeți contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală intre țările și popoarele noastre. Țin să vă asigur, tovarășe ambasador, că in îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni vă veți bucura de toată atelițiă și sprijinul.. din tpăr'tda Cdit- siiliului de Stat ăl. Republicii Soc:a- liste România, a guvernului român și a mea personal. Vă urez succes deplin în intreaga dumneavoastră activitate".După solemnitatea prezentării scrisorilor . de acreditare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a avut o convorbire cordială,, tovărășească, cu ambasadorul Republicii- Populare Chineze. Li Tin-ciuan.La ceremonia prezentării scrisorilor și . la convorbire au participai tovarășii Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Au fos\, de asemenea, pre- zenți membri ai Ambasadei Republicii Populare Chineze la București.

continuă spre binele și celor două popoare, al și socialismului, misiunii dumneavoastră veți putea cunoaște inactivitatea și realizările român in a societății dezvoltate, trasate de
vasta operă de socialiste mul- corespunz.ător cel de-al X-lea

și largăNicolaecă prin

>

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUGUREȘTIVă exprim profunde mulțumiri pentru solidaritatea dumneavoastră internationalists manifestată ■■ cu «prilejul celei de-a 20-a aniversări a victoriei poporului nostru în războiul patriotic de eli'bg-rare a patriei și a! Lunii de luptă comună împotriva imperialismului american. Sprijinul activ și solidaritatea dumneavoastră constituie un mare imbold pentru lupta poporului nostru pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei.Folosindu-mă de acest prilej, îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor întări și dezvolta tot ma* mult, pe baza principiilor marxism-leninismu- lui și internaționalismului proletar și vă urez din' toată inimă, dumneavoastră și în numele poporului frate român, noi succese în- lupta pe care o duceți înfloririi și dezvoltării țării.
z

■Phenian

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Muncii din Coreea,

în județul Satu-Mare
s-a încheiat secerișulîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușcscu. Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean Satu-Mare raportează că unitățile agricole de stat și cooperativele a- gricole de producție au încheiat secerișul cerealelor pâioase și insă- mințarea culturilor duble. Concomitent cu recoltatul, unitățile agricole din județul nostru au manifestat o grijă deosebită pentru livrarea la fondul de stat a cantităților de grîu șl orz stabilite.în prezent, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din agricultura județului nostru sint mobilizați pentru treieratul cerealelor, elibe-

su- de mai în
rarea terenurilor. încheierea livrărilor la fondul central al statului, efectuarea arăturilor pe toate prafețele, pregătind campania toamnă, croind condiții din cele bune pentru o recoltă sporită anul 1974.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general — se arată în încheierea telegramei — că oamenii muncii din industrie, agricultură și celelalte sectoare ale economiei județului acționează cu hărnicie și responsabilitate pentru a îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin și angajamentele asumate, hotăriți să contribuie cil noi succese la îndeplinirea exemplară a planului pe 1973 și a realizării cincinalului înainte de termen.

Mulțumiri din inimă pentru grija
față tie tînăra generațieII-leaParticipanții la cel de-al forum național al Organizației pionierilor din Republica Socialistă România — români, maghiari, germani și de alte naționalități — întruniți în adunarea festivă chidere a acestui înalt sfat, zat in frumoasa comună din județul Satu-Mare, au

de des- ' organi- Livada, adresat
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FOTBALUL DIN NOU ÎN ARENĂ

performanței internaționalel
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56, acela care în- pentru prima oară amator de fotbal
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LA „ELECTROMUREȘ"

Produse cu caracteristici
tehnico-funcționale superioareColectivul întreprinderii „Elec- tromureș" a obținut importante realizări in acest an în îndeplinirea ritmică și depășirea planului, prin creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, generalizarea schimbului 2 și extinderea schimbului 3, îmbunătățirea a- provizionării tehnico-materiale. De la începutul anului și pină acum, planul de livrări către fondul pieței a fost realizat și depășit. La capitolul bunurilor de larg consum s-a înregistrat, în prima parte a anului, o producție suplimentară în valoare de peste 9 milioane lei. La export, întreprinderea a livrat o producție aproape egală cu cea exportată în tot anul trecut. Se evidențiază, in acest sens, colectivul secției mașini electromecanice de calcul, care a depășit prevederile de plan cu 1 900 mașini, precum și secția de conductori electrici izolați. Mutațiile produse la structura planului se datorează și preocupărilor colectivului pentru continua diversificare și îmbunătățirea calității producției. Printre noile produse

realizate în ultimul timp se remarcă plitele electrice de dife-1 rite tipuri, radiatorul electric pentru baie, diferitele aparate electrocalorice etc.Pentru a face față sarcinilor din ce in ce mai mari, impuse de cerințele beneficiarilor interni și externi, întreprinderea „Elec- tromureș" se află intr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare a capacităților de producție. Astfel, a fost realizat? o instalație pentru produse electrocalorice și s-au dat în funcțiune noile capacități pentru fabricarea rezistențelor electrice in tub. Baza tehnico-materială, de mare complexitate, de care dispune, preocuparea pentru continua înnoire și modernizare a produselor, în concordanță cu cerințele pieței interne și externe, creează colectivului întreprinderii „Electromureș" posibilități sporite pentru a-și pune in valoare priceperea și hărnicia sa.
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LA ÎNTREPRINDEREA 
„13 DECEMBRIE" 

DIN SIBIU

marochinărieLărgirea continuă a gamei sortimentale și adaptarea „din mers" a producției la cerințele modei și ale cumpărătorilor — obligație firească a oricărei unități producătoare de bunuri de consum — stau permanent și în atenția colectivului întreprinderii de piele, marochinărie și încălțăminte „13 Decembrie" din Sibiu, una din cele mai moderne unități ale industriei ușoare din țara noastră. Un recent sondaj de opinie a cumpărătorilor, e- fectuat in aproape 30 de magazine din țară, ca și la diferite tirguri și expoziții internaționale, a constituit principalul punct de plecare al creatorilor fabricii in stabilirea noilor colecții de modele pentru 1974. O conlucrare fructuoasă, cu noi de marochinărie.Ultimele noutăți — poșete, genți de voiaj, valize, mape, serviete, truse cosmetice, multe din ele făcind deja obiectul primelor contracte de export încheiate pentru anul viitor cu Anglia, R. D. Germană, U.R.S.S. și altele — se disting atit prin linia modernă adoptată, prin funcționalitate sporită, cit și prin materialele noi utilizate. Este vorba, între altele, de articole de voiaj din piele și înlocuitori de piele cu presaje noi. realizate Intr-o gamă variată de culori, pentru toate ocaziile și pentru toate virstele. Tot printre noutăți figurează articolele realizate din materialele sintetice „Pielino" (un nou produs al întreprinderii „Clujana"). cele din mase plastice „Zimbru" și „Bega" (produse noi ale fabricii, „Victoria." din Timișoara). Ele sint cu mult mai u- șoare decît cele din carton presat și mai rezistente la uzură. Din noile colecții fac parte, de asemenea, poșete și genți de voiaj cu imprimeuri serigrafice, deosebit de solicitate de diferite firme și agenții de voiaj pentru reclamă comercială.

soldată pină acumrealizarea a 220 de modele

Deaky LORAND
corespondentul „Scînteii

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

o telegramă Comitetului Central Partidului Comunist Român, varășului Nicolae Ceaușcscu, care se spune : înmănunchind cele mai nobile sentimente de dragoste fierbinte și de recunoștință ale tineretului patriei, ne indreptăm gin- durile spre conducerea superioară de partid, spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general. mulțumindu-vă din adincul inimii pentru munca neobosită ce o desfășurați' in folosul propășirii patriei și al fericirii poporului român, pentru dragostea și ne înconjurați și ne viitorul luminos alVă raportăm că minunate de muncă . bucurăm pretutindeni de multă grijă și dragoste, ceea ce ne p’ermite să vă asigurăm. ‘ iubite tovarășe Nicolae-Ceaușcscu, că vom face un profund bilanț al activității noastre.

gri.ja cu care îndrumați spre comunismului, avem condiții și de joacă, ne
î
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re a chemării primului forum al Organizației pionierilor din Republi- același viitoa- pe in- pentru româ-
ca Socialistă România. în timp, vom scruta activitatea re. așezînd-o cit mai trainic dicațiile de prosperitatea nesc, date la Central din iunie a.c.Ne angajăm in fața partidului, a dumneavoastră personal, scump părinte, că vom dărui intreaga putere a brațelor și a minții, tot elanul tineresc pregătirii noastre multiiate-, rale, pentru a deveni schimbul demn al înaintașilor, făuritorii de nădejde ai comunismului pe pămintul României.

mare valoare invățămintului plenara Comitetului

VACANTAplină vară, — cu peste decit anul tre- o parte a va-
e in aceastăVacanța mare desfășurare.300 000110 000 cut — canței loniilor și taberelor școlare. Pentru numeroși alți elevi sint organizate, pe plan local, excursii, acțiuni cultural-sportive.între noutățile ediției 1973 a vacanței de vară subliniem, de

de elevi mai rnulți iși petrec in ambianța plăcută a co-
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LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI BÎRLAD

Inițiativa și hărnicia fac
Obiectivul care polarizează, în aceste zile, forța umană și materială de la prestigioasa întreprindere de rulmenți din Birlad este, fără indoială, realizarea ritmică și depășirea planului de producție la toți indicatorii. La sfirșitul primelor 7 luni ale a- nului, harnicii „bijutieri" in oțel de aici raportau depășirea planului la producția globală cu 13 200 000 lei, iar la producția marfă cu lei.— în prezent — ne spune tovarășul Constantin Foarfecă, se- ‘ cretarul comitetului de partid pe întreprindere — eforturile noastre sint îndreptate spre folosirea mașinilor la întreaga lor capacitate, a fiecărui minut de muncă, a tehnologiilor înaintate de fabricație. Remarcabilă în colec-

aproape 11 milioane

tivul nostru este acțiunea de creație tehnică, vizînd autodo- tarea, creșterea productivității muncii. O dovadă în acest sens o constituie creșterea planului la autoutilare de la 7 200 000 cit a fost in 1972, la 12 milioane în a- cest an. Ds asemenea, o atenție deosebită acordăm sporirii numărului de tipodimensiuni, omologării de noi produse.Iată doar citeva secvențe din munca rodnica a colectivului fabricii birlădene :
e La atelierul tehnic al Întreprinderii s-a înregistrat, nu de mult, a 2 500-a inovație. Acum cifra e depășită. Primul care a făcut-0 este electricianul M. Borș, eu inovația introdusă imediat în producție — „Reglarea semiautomată a cuptorului Siemens".

casa• Un grup de 5 oameni de la atelierul de turnătorie — maistrul principal N. Rainca, P. Lefter, St. Grecu, I. Gireadă și Gheorghe Puflea — au irnroau», nu de mult, un agregat care a- duce uzinei o economie de cel puțin 90 de tone de metal ne- feros pe an.
o O inițiativă recentă : în fiecare duminică, prin rotație, toate secțiile întreprinderii, c'nipe de muncitori, maiștri și ingineri verifică instalațiile, sculele, dispozitivele, fac controlul riguros al mașinilor, execută, pe loc. remedierile constatate, sint puse rele, luni

în e-
la punct electrostivuitoa- Totul se face pentru ca să se lucreze din plin.
Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii

*
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Campionatul nr. cepe azi. va aduce in fața publicului un număr de 18 echipe din divizia A. 54 din categoria secundă și nu mai puțin de 192 din divizia C. La toate nivelurile vom vedea, prin urmare, mai multe formații, mai mulți jucători, mai multe meciuri decit în edițiile trecute ale campionatului, ceastă dezvoltare petiției va atrage cări sensibile ale lor și asociațiilor pe toate planurile.Vorbind numai despre latura tehnică. a instruirii echipelor și a jucătorilor, presupunem că vor interveni schimbări importante, mai ales in sensul asigurării rezistenței fizice a fotbaliștilor pentru un program com- petițlonal cu un grad de dificultate sporit. Iată că, de la bun început, desprindem pentru corpul tehnicienilor sarcini noi în noul campionat — sarcini de experimentare iar apoi de trecere rapidă in practică a unei alte metodologii a antrenamentului, metodologie care să satisfacă cerințele formulei actuale de întrecere. Aceasta va însemna pentru antrenorii fiecăreia dintre cole 264 de echipe din A, B, și C un fel de examen practic al capacităților tehnice și pedagogice, un examen aspru al competenței profesionale.Referindu-ne la divizia A, adică a- ceea care concentrează elita fotbalului nostru șl pe care se bazează direct reprezentarea externă, atît pe planul echipei naționale cit și la nivelul cluburilor, observăm mai bine complexitatea îndatoririlor și a răspunderilor ce revin tuturor, de la conducătorii unităților de performnn- pină la ultimul jucător. Iată, spre

A- în lărgire a com- după sine modifi- activității cluburi- cu secții de fotbal

ță
Balcaniada

de natațieCampionatele balcanice de natație au continuat la Dubrovnik, O frumoasă victorie a realizat reprezentantul României, Marian Slavic, învingător in proba de 200 m liber cu timpul de r59”l/’10 (record național egalat). în cursa de 100 m delfin (masculin), primul a trecut linia de sosire bulgarul Dobrev, cronometrat în 59”6,100. Miclăuș (România) s-a clasat pe locul doi cu 1’00”3/100 (nou record na(ional). Sportiva din Grecia, Avlonitou. a obținut medalia de aur in proba de 200 m mixt cu 2'32”7/100. Ea. a. fost urmată de Efendici (Iugo- siavia///, 2’3'3”l 'JO0 și Anca "','Groza' (R6.mâniaj„..7/,2l34”9/100 (no.u sggoyd, national).După două zile de întreceri, in clasamentul general, pe primul loc se a- flă Iugoslavia cu 179 puncte, urmată de România — 168 puncte, Bulgaria — 161 puncte, Grecia — 152 puncte și Turcia — 11 puncte. întrecerile se încheie duminică.La Zagreb, in cadrul campionatului balcanic de sărituri de la trambulină, sportivul român Gerhard Fa- bich a repurtat victoria, totalizind 560,46 puncte. Au urmat în clasament Sarakinski (Bulgaria) — 524,85 puncte și Andonov (Bulgaria) — 517,70puncte.
ELEVILORasemenea, amenajarea unor tabere in localități și județe în care, pină acum, nu au funcționat unități de odihnă pentru copii : Calafat-Dolj, Pădurea Chi- (oe-Vaslui, Botoșani, precum și noi „sate de vacanță" îri pitorești localități din cuprinsul județelor Brăila. Vrancea, Dolj, Iași, Menedinți, Prahova, Timiș.(Agerpres)

pildă, programul pe care-1 vor avea divizionarele A pină la 16 septembrie, dată la care se reunește lotul reprezentativ in vederea definitivării pregătirilor pentru meciul retur România — R. D. Germană : șapte etape de campionat in cinci săptămini (dintre care trei între 12 două meciuri amicale ționale (22 august și meciuri de verificareDinamo. Universitatea Craiova și F. C. Argeș pentru prima manșă a cupelor europene intercluburi. Am putea spune că niciodată campionatul nu începe atît de furtunos ca in această vară, că niciodată obligațiile și responsabilitățile F.R.F., ale cluburilor. tehnicienilor și jucătorilor față de milioanele de suporteri n-au fost atit de mari cum sint. astăzi. Mai mult decît in trecut, publicul dorește și așteaptă un fotbal de calitate, tehnic. bine orientat tactic, desfășurat în viteză de formații și jucători pregătiți fizic în mod corespunzător.' Pornind de la un campionat valoros din punct de vedere fotbalistic și desfășurat in spiritul deplinei corectitudini iese și tate in și. mai echipei . ____ __ _____............riile campionatului mondial. în raport cu cerințele acestea, cit' se poate de îndreptățite și perfect realizabile, tredem că F;R.F. și cluburile, antrenorii federali și cei de la cluburile care dau jucători echipei naționale vor conlucra strins, chiar zilnic, astfel ca obiectivul major al fotbalului nostru — calificarea in turneul final al C.M. — să fie adus la îndeplinire in mod exemplar.Azi, zeci de mii de oameni vor porni iar pe căile care duc la sta-

și 19 august !), ale echipei na-5 septembrie), ale echipelor Craiova și

sportive, suporterii nădăjdu- pretind o creștere de rezul- cupele europene intercluburi presus de orice, performanța reprezentative in prelimina-

A

In c î t e v aTENIS. TURNEUL DE LA CINCINNATI. în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Cincinnati (Ohio), Uie Năstase l-a învins cu 6—3. 7—6 pe australianul John Alexander.Alte rezultate : Pilici (Iugoslavia) — Villas (Argentina) 2—6, 6—1, 6—0; Connors (S.U.A.) 6—1/6—2. — Proisy (Franța)
în semifinalele■ țional feminin de nati (Ohio), americana Chris Evert a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe Ila,na Kloșs (R.Ș.ĂL igr Eyonne Goolagofjg, (Australia) a dispus cu 6—3, 6—2 .de.... Jeanne Evert, în virstă de 16. ani,-,;,, sora lui Chris. ’

turneului Interna- tenis de la Cincin-

★Turneul internațional de tenis de la Clemmons (Carolina de Nord) a programat partidele din cadrul sferturilor de finală. Indianul Vijay Amritraj l-a învins cu 6—4, 3—6, 6—ti pe francezul Goven. Alte rezultate : Borowiak (S.U.A.)—Fairlie (Noua Zeelandă) 7—5, 3—6, 6—3 ; Battrick (Anglia)—Mc Millan (R.S.A) 6—4; 6—1* ; Fii lol (Chile)—Case (Australia) 6—2, 6—3.BOX. La „Coliseum Nassau" din

Ieri in (ară : Vremea a fost frumoasă, cu cierul variabil, mai mult senin in cursul dimineții. Vîntul a suflat în general slab și a mai prezentat intensificări locale in estul țării. Temperatura a înregistrat o creștere ușoară. La ora 14 oscila intre 19 grade la întorsura Buzăului și 28 de grade lav Calafat. In București : Vremea a fost frumoasă, răcoroasă dimineața. Cerul a dar lost

dioarțe și iși vor ocupa locurile în tribune. Mulțimea amatorilor de fotbal va înconjura fiecare teren, echipele, jucătorii, cu un imens cerc viu, exuberant, plin de căldură sufletească pentru cel ce înfăptuiesc spectacolul partidelor. Adresăm publicului acum la început de stagiune fotbalistică uțr îndemn la sportivitate, să realizeze el. marele public, o ambianță pe stadioane, propice dezvoltării fotbalului corect și de calitate. Urăm echipelor și susținătorilor lor satisfacțiile sportive dorite în .campionatul național nr. 56.
Valeriu MIRONESCU

Meciurile primei, etapeîn Capitală in cuplaj pe gust" următoarele Steaua-C.S.M. Reșița (ora 17.00) și Dinamo Bucureștl-F.C. Constanța (ora 19,00). Iată întilnirile programate în țară : C.F.R. Cluj- Petrolul Ploiești ; Steagul roșu Brașov-U.T. Arad ; Jiul Petro- șani-Universîtatea Craiova ; Politehnica Timișoara-A.S.A. Tg. Mureș ; Sport Club Bacău-Rapid București ; F.C. Argeș Pitești-U- niversitatea Cluj : Politehnica Iași-Sportul studențesc. Toate jocurile încep Ia ora 17,00. .Stațiile noastre de radio transmite pe programul 1 pecte de la aceste meciuri în . drul emisiunii „Sport și muzi- „că“. Mdciul de la Iași, Politeh- nica-Sportul studențesc, va fi transmis în direct de către posturile noastre de televiziune.

se vor desfășuraStadionul „23 Au- meciuri :

r î n d u r i

vor as- ca-

New York, in prezența a peste 2 500 de spectatori, s-au intilnit reprezentativele de box amator ale S.U.A. și R. F. Germania. Pugiliștii americani au obținut victoria cu scorul de 7—3. La categoria „cocoș", americanul Hess, în mare formă, l-a învins prin abandon în prima repriză pe Metrens. în limitele categoriei grea, vest-ger- manul Hussing a dispus prin ko in primul rund de Wells.BASCHET. în orașul bulgar Botev- grad au continuat întilnirile campionatului balcanic de baschet pentru juniori. Echipa Roinâ'niei a învins cu î' scor.pl ,ț(ș..56—(24j-29), echipa Iugțșn slaviei. Alte rezultate înregistrate : Turcia—Bulgaria 66—52 (30—29); Grecia—Bulgaria (echipa secundă) 60—32 (32—14).FOTBAL. La Monterey (Mexic) s-a disputat revanșa meciului dintre selecționatele de fotbal ale Mexicului și Poloniei. Fotbaliștii polonezi au terminat învingători cu scorul de 2—1 (0—0) prin golurile marcate de Gorgon (min. 58) și Gadoha (min. 85). Punctul gazdelor a fost inserts in minutul 53 de Guzman.în primul joc, echipa Poloniei • cîștigat cu scorul de 1—0.

I

senin. Vintul a suflat slab pină Ia potrivit. Temperatura maximă a fost de 27 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 13. 14 și 15 august. în țară : Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin in sud-vestul țării în prima parte a intervalului. Izolat. mai ales in zonele de deal și munte, se vor semnala ploi de scurtă durată. Vint slab pină la potrivit. Minimele vor fi cuprinse între 10 și de grade, iar maximele între 24 32 de grade, local mai ridicate. București : Vremea va continua se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața. Vint slab pină la potrivit.
20 și în să

„EPIDEMIA
INFLAȚIEI

£în oricare din restaurantele pariziene o masă costă cu 33 la sută mai mult decit cu 18 luni in urmă — scrie săptămînalul a- merican „Newsweek", referindu-se la ten- ■ dințele inflaționiste care se manifestă cu putere in ultimul timp in multe țări occidentale. Pentru o aceeași distanță, taximetrele din Roma înregistrează acum 310 lire in loc de 190 lire in urmă cu citeva săptă- mini. Suedezii plătesc cu 20 la sută mai mult pentru hainele din piele de oaie, englezii cu 50 la sută in plus pentru carnea de vită, iar spaniolii cu 70 la sută pentru vinul de Rioja. în Japonia, inflația a luat-o pur și simplu Hatoko cretar'niuniiinciț, adaugă ea, „nici
razna, afirmă Shimizu, se- general al U- gospodinelor.

nu mă mai străduiesc să țin un buget al casei".Epidemia inflației se răspindește — și, după cum stau lucrurile, consumatorii vest-eu- ropeni și japonezi . au de suferit ceva mai mult decit cei americani ; in unele țări industrializate ale lumii mult decît se prevede că tualul boom economic din Japonia și citeva țări din Europa va favoriza, in conți-, nuare, acest fenomen, în Suedia, spre exemplu, s-a emis părerea că rata anuală a inflației la sfirșitul a- cestui an va egala rata-record de 15.3 la sută din 1951 ; încă de pe acum chiriile a- partamentelor din cartierele periferice ale Stockholmului s-au majorat Considerabil.Prețurile in continuă

prețurile cresc mai repede în S.U.A.. și ac-

creștere ale bunurilor de larg consum și ale materiilor prime a- fcctează, țâri precum Marea Britanie. nemarca. care zează foarte pe importuri, țări, cum ar talia și Spania, străduit să-și rească rezervele netare și bugetul tru a susține, fel, economii anemice, și in prezent suportă consecințele prin preturile mult ridicate.Alții se găsesc in situația dramatică a unei inflații neobișnuite, nu întru totul datorită lor. Criza monetară cronică a con- strins banca centrală vest-germană să pompeze miliarde de mărci economiei interne pentru bi lari economiștii pun. mai ales, pe seama acestui

îndeosebi, Japonia.Duse barn uit Alte ti I- s-au mă- mo- pen- ast-

a putea absor- „nepoftiții americani"

Articolul din „Newsweek" cslc însoțit de acest grafic ilustrînd modul de manifestare a „epidemici" inflaționiste prin creșterea nestăvilită a costului vieții, datele publicate indicind sporurile înregistrate. în decursul ulti- luni, in diferite țări capitaliste.melor 12fapt existențș ratei inflaționiste de 8 la sută in R.F. Germania. Ca urmare. Bonnul a lansat un program de stabilitate care prevede reducerea cheltuielilor guvernamentale. a împrumuturilor particulare și majorarea taxelor. Marea Britanie, la rîndul ei, se apropie de faza a IlI-a a programului antiinflaționist. de control al prețurilor și salariilor. Japonia micșorează cheltuielile destinate publice, totodată. lucrărilor intărindu-și. controlul a-

supranetare, far db cu- rind, Giscard d’Es- taing. ministrul francez al finanțelor și economiei, a anunțat un șir de măsuri de combatere a inflației, incluzînd, printre altele, o politică financiară mai severă, reduceri in acordarea de credite pentru construcții și în alte domenii.Rămine dacă toate țiative pot diminuarea val inflaționist amenință

rezervelor molar db Giscard

de văzut aceste ini- determina uriașului care Europa și

Japonia. Mai mult, se înregistrează tendința* larg răspîndită, atît printre consumatorii de rind, cit și printre oamenii de afaceri, de a cumpăra neîncetat pentru a se pune la adăpost in fața altor eventuale „avinturi" ale prețurilor. „Am căpătat o mentalitate inflaționistă — afirmă un expert economic vest-german. Oamenii și-au pierdut încrede,- rea in valoarea banilor și fiecare se străduiește să adune ce poate mai mult, cit mai e timp..."

scor.pl
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CIPRU MERIDIANE LATINOAMERICANE

Constituirea noului guvern chilian întâmpinată
cu satisfacție în cercurile politice

Makarios
NICOSIA 11 (Corespondenta

largă adeziune față de
politica președintelui

In sprijinul unui acord de interzicere 
completă a armelor nucleare

Rezoluții adoptate de Conferința internațională de la Na 
gasaki împotriva bombelor atomice și cu hidrogenTOKIO 11 (Corespondență de la FI. Țuiu). — Cea de-a 19-a Conferință internațională organizată de Comitetul. japonez de luptă impotriva bombelor atomice și cu hidrogen (Gen- suikyo) și-a încheiat lucrările la Nagasaki. după ce a adoptat o rezoluție generală, un apel al orașului Nagasaki pentru încheierea unui acord internațional de interzicere completă a armelor nucleare și o rezoluție cu privire la Indochina.Documentele adoptate cer încetarea cursei înarmărilor, interzicerea armamentului nuclear și a oricăror alte arme de exterminare in masă, interzicerea amplasării de arme nucleare pe .teritorii străine, crearea de zone denuclearizate in regiunile Asiei. Pacificului. Europei și Oceanului Indian, îmbunătățirea asistenței acordate victimelor bombelor atomice explodate deasupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, abrogarea „Tratatului de securitate japono-american" și

retragerea bazelor militare americane de pe teritoriul Japoniei.„Sperăm, se arată în apelul conferinței. că Nagasaki va fi ultimul oraș unde a explodat bomba atomică și apelăm la toate popoarele și guvernele țărilor lumii să facă tot ce le stă in putință pentru a acord internațional completă aRezoluția cere să fie de deținuți administrației saigoneze și să inceteze imediat bombardamentele americane impotriva poporului khmer.Conferința s-a încheiat printr-un miting, la care au participat aproximativ 6 500 de persoane reprezentind cele mai diferite pături sociale nipone, precum și reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din țările participante la conferință, între care și România, și ai unor organizații internaționale.

incheia un de interzicere armelor nucleare".cu privire la Indochina eliberați cei peste 200 000 politiei din închisorile

Tendințe semnificative
în Commonwealth
— COMUNICATUL ÎNTRUNIRII DE LA OTTAWA —OTTAWA 11 (Agerpres). — La' Ottawa a fost dat publicității comunicatul final al lucrărilor Conferinței la nivel inalt a țărilor membre ale Commonwealthului, desfășurate între 2 și 10 august.în ceea ce privește evoluția situației politice mondiale, comunicatul menționează că șefii de state și guverne prezenți la Ottawa au apreciat pozitiv realizarea destinderii in relațiile internaționale, relevind. totodată, că in ceea ce privește situația din Orientul Apropiat nu s-au înregistrat, din păcate, progrese în aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Referindu-se la politica regimurilor rasiste din Africa, documentul precizează că șefii de state și guverne participanți la conferință au respins apartheidul și politica guvernelor minoritare din Africa de sud și Rhodesia și. in consecință, au recunoscut. „caracterul legitim al luptei popoarelor africane pentru obținerea drepturilor omului și a dreptului la autodeterminare". Participanții au căzut de acord că sînt necesare noi măsuri pentru ca, sancțiunile economice împotriva Rhodesiei să devină efective. Membrii Commonwealthului si-au exprimat opinia că responsabilitatea in problema rhodesiana revine guvernului britanic și au cerut să se caute o reglementare pașnică, urmărind formates tmui'ghViS’n ‘alcătuit. în majoritate, din reprezentanți ai populației africane. Totodată, participanții au arătat „necesitatea de a se acorda toată asistența umanitară posibilă popoarelor Africii, care depun eforturi pentru a ajunge

autodeterminare și independență".In legătură cu prezența colonială portugheză in Africa, participanții la conferință și-au exprimat opinia că trebuie intensificate eforturile pentru ca Portugalia sâ acorde independența teritoriilor pc care le ocupă in prezent. <

NICOSIA 11 (Corespondență de la I. Bațlea). — în Cipru a avut loc o impresionantă manifestare a sprijinului pe care întregul popor îl acordă politicii de independentă, suveranitate și colaborare pașnică promovate de guvernul președintelui Makarios. După cum se știe, principalele centrale sindicale cipriote — P.E.O. și S.E.K. — au desfășurat vineri o grevă de protest impotriva intensificării activităților teroriste ale grupărilor ilegale inspirate de generalul Grivas. Acțiunea comună a celor două organizații muncitorești cu orientări politice diferite a avut un ecou deosebit de puternic, transformîndu-se. după cum observa ziarul „Haravghi", intr-un veritabil referendum.Timp de două ore a fost întreruptă activitatea în fabrici, ateliere, bănci, magazine și instituții. Alături de muncitori. funcționari, comercianți. la acțiunea de protest impotriva actelor teroriste au participat locuitorii tuturor satelor cipriote. Au fost organizate întruniri și mitinguri și s-au adoptat rezoluții prin care poporul cipriot a spus în unanimitate : „Nu — tulburărilor și complotului : Nu — ilegalității : Nu — războiului civil : Să fie eliberat imediat ministrul justiției. Chris- takis Vakis. răpit de teroriști".Rezoluțiile exprimă sprijinul deplin pentru politica președintelui Makarios.

SANTIAGO DE CHILE 11 (Corespondență de la E. Pop). — Formarea noului guvern, denumit de președintele Republicii Chile, Salvador Allende, „un cabinet al securității naționale", precum și programul său se bucură de o largă aprobare și de sprijinul a numeroase cercuri politice și al opiniei publice chiliene.Astfel, secretarul general al Partidului Comunist din Chile. Luis Cor- valan. s-a declarat pe deplin solidar cu măsurile întreprinse de președintele Allende in vederea instituirii noului guvern, deoarece continuarea actelor comise de teroriști, aruncarea in aer a conductelor petroliere, gj'eva prelungită a proprietarilor de c'amioane au devenit inadmisibile in actualul climat politic chilian. „După părerea noastră — a arătat el — a- cest cabinet întărește unitatea populară".La rindul său, senatorul socialist Erich Schnacke g ținut să menționeze că „formarea noului cabinet va da certitudinea unei poziții inflexibile față de reacțiune". „Ne exprimăm satisfacția, a relevat senatorul socialist, față de ceea ce înseamnă acest guvern, care se inscrie ca o garanție în dezvoltarea democratică a forțelor sociale productive ale țării — oamenii muncii".Notabilă este și declarația făcută, în aceeași ordine de idei, de una dintre personalitățile Partidului de- mocrat-creștin, senatorul

la
Declarația M.A.E.

al R.P.D. CoreenePHENIAN 11 (Agerpres). — torul de cuvint al M.A.E. al Coreene a făcut o declarație gătură cu răpirea, la Tokio. Kim Dae dung, personalitate sud-coreeană.
Purtă- R.P.D. in le- a lui ........ .... democratică sud-coreeană. Condamnind politica de represiuni din Coreea de sud impotriva celor care se pronunță pentru libertăți democratice și pentru reunificarea patriei, declarația cere guvernului japonez să efectueze cercetări imediate pentru salvarea lui Kim Dae Jung și să sancționeze cu asprime pe cei vinovați de răpirea lui.

Renan

Fuentealba : „Sper — a spus el — ca noua formulă guvernamentală să însemne restabilirea liniștii, a ordinii și încrederii tuturor chilienilor, astfel incit țara să se poată întoarce la o viață normală".
★Noul guvern chilian a cerut proprietarilor de autocamioane să înceteze greva ilegală, declanșată în urmă cu aproape două săptămîni, și să reia activitatea normală pină cel mai tirziu duminică, orele 22,00 G.M.T.Un comunicat dat publicității la Santiago de Chile subliniază că guvernul va adopta măsurile necesare in cazul in, care proprietarii de ca- mioană refuză să inceteze această grevă complet nejustificată. însoțită de un val de atentate din partea elementelor reacționare. /Alți patru participant la asasinarea aghiotantului prezidențial Arturo Araya au fost arestați. Unul dintre aceștia, Enrique Schilling Rojas, este fratele altui criminal, care a luat parte la asasinarea, in octombrie 1970, a fostului comandant șef armatei chiliene. Rene Schneider act organizat de către reacțiune încercarea de a împiedica venirea putere a președintelui Salvador Allende. Cfeilalți trei sînt implicați intr-o serie de atentate și acțiuni teroriste.

Declarație de solidaritate cu popoarele
continentului adoptată

alin la

Un reprezentant al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde a 
declarat — după o întrevedere cu 
președintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko — că patripții guineezi au 
eliberat aproape în întregime teri
toriul național — relatează agen
ția France Presse. „în zonele eli
berate, a spus el, am creat o viață 
nouă. Avem forțele noastre popu
lare, instituțiile noastre, spitale și

școli. Constituția noastră este ela
borată si va fi supusă spre apro
bare Adunării Populare, care se 
va reuni în curînd în teritoriul eli
berat. După cum relevă agenția 
citată, reprezentantul P.A.I.G.C. i-a 
informat pe președintele zairez 
despre -„iminența proclamării inde
pendenței Guineei-Bissau". Foto
grafia înfățișează un aspect din 
timpul instrucției într-o unitate a 

forțelor patriotice

Comunicat comun polono-ungar

>

de Senatul argentinean

Conferința organizațiilor de femei
din țărileHELSINKI 11 Dipoli continuă reprezentantelor femei din țările la „SecuritateaEuropa, condiția femeii in societățile industrializate europene". Iau parte delegate ale femeilor din 26 de țări ale continentului, care vor examina rolul femeilor in prorpo- varea păcii, securității și cooperării in Europa, precum și măsurile organizatorice privind desfășurarea. în 1975. a „Anului Internațional al Femeii".Dezbaterile reuniunii au fost deschise de ministrul de externe al țării gazdă, Ahti Karjalainen. Mar-

(Agerpres). — La lucrările conferinței organizațiilor de europene cu privire și cooperarea in
ewropenejatta Vaananen. ministru al educației in guvernul' finlandez, președinta comitetului de organizare, a declarat că această reuniune constituie prima etapă pe calea către convocarea unei conferințe la care să participe organizațiile de femei din toate țările europene, pentru examina problemele de interes mun.Prima zi ,a dezbaterilor a consacrată discutării 'condițieimeii in societate, familie, educație și muncă. După cum s-a anunțat, la conferință participă, și o delegație a Consiliului Național al Femeilor din România, condusă de Maria Cjroza. vicepreședintă a consiliului.
B ■ 9 B ■ ■

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Senatul argentinean a aprobat in unanimitate o declarație de solidaritate cu toate popoarele Americii Latine care luptă pentru progres social, eliberarea definitivă a economiilor lor naționale de sub dominația monopolurilor străine și p ' " " pentru justă distribuire a bogățiilo-r n-atu-
„Canalul trebuie să

acofost fe-

agențiile de presă
Reuniunea extraordinară 

a miniștrilor de externe ai 
Organizației Comune Afri
cane, Malgașe și Mauricie- 
IJ6 s~a încheiat vineri, la Dakar, prin publicarea unui comunicat comun care subliniază utilitatea O.C.A.M.M. ca .instrument de cooperare între țările membre. Consiliul s-a pronunțat. potrivit comunicatului, pentru e- xaminarea tuturor soluțiilor susceptibile să reîntărească organizația, să-i dea un impuls nou. pentru a o a- dapta noilor dimensiuni ale cooperării- internaționale.

„Redescoperirea" Angliei
Avînd de făcut față 

problemelor 
xe pe care 
progresul 
științific contemporan, 
precum șj unor difi
cultăți economice, in
tre care deficitul ba
lanței de .plăți, auto
ritățile britanice 
nifestă o 
crescindă 
nerea în 
bogățiilor 
subsolului 
sale.

Nu se poate, desi
gur, spune că și pină 
acum industria ex
tractivă nu a fost dez
voltată în Anglia : 
cărbunele, de pildă, 
intens exploatat, a 
stat la baza începutu
rilor dezvoltării in
dustriale ale țării.
Acum a crescut „foa
mea" de alte surse
energetice, precum și 
de alte materii prime, 
mai ales 
neferoase, care au 
pondere tot 
în industria 
Acestea 
însă, mai 
import.

La Muzeul geologic 
din Londra pot fi vă
zute numeroase hărți 
geologice ale unor re1- 
giuni îndepărtate de 
pe glob, pe unde cer
cetătorii 
sfredelit 
pămintului 
rea comorilor 
,.Stăpînă a 
Anglia 
vremurile 
colgnial. să-și 
materiile prime nece
sare din alte părți, 
cu atit mai mult cu 
cit mina de lucru in-

com pie
le ridică 
tehnico-

ma- 
preocupare 

pentru pu- 
valoare a 
solului și 

insulelor

minereti ri 
o 

mai mare 
modernă, 

proveneau 
ales, din

britanici au 
adincu rile 
in căuta- 

sale. 
mărilor", 

prefera, in 
imperiului 

aducă

digenă' era 
bil mai i 
tu ați a 
însă radical. Pe 
parte, bogățiile 
„teritoriile de 
nțări" au intrat 
tat în posesia adevă- 
raților lor stăpini. Pe 

. de altă parte, dificul
tățile economice ale 
Angliei s-au accen
tuat. „Starea finanțe
lor noastre impune 
ca să folosim cit- mai 
mult, propriile resur
se minerale", scrie 
ziarul „Times". Se 
speră că în acest fel 
„nota de plată" anua
lă. grevată de impor
turile de petrol și 
metale neferoase, care 
se ridică 
miliarde 
va putea 
redusă.

Toate 
determinat

'rea ca fiecare colțișor 
al țării să fie stu
diat și analizat în 
amănunțime. Guver
nul a anunțat . aloca
rea pentru început a 
unei sume de 50 mi
lioane lire sterline 
pentru cercetările geo
logice. Legislația ne
cesară va fi adoptată 
de parlament in toam
nă. Nu demult a luat 
ființă un minister al. 
dezvoltării industriale 
a regiunilor, care ur
mărește „o exploatare 
intensivă a 
lului britanic 
nereuri".

Știrile pe 
publică presa 
neză in legătură 
primele rezultate 
cercetărilor 
sînt optimiste. In afa-

considera- 
ieftină. Si- 

s-a schirAbat 
de o 
din 

peste 
trep-

la aproape 2 
lire sterline, 
fi substantial

acestea au
1 preocupa-

potenția-
■ de mi-

care le 
londo- 

cu 
ale 

geologice

ră de importantele 
zăcăminte de petrol 
și gaze descoperite în 
Marea Nordului, pre
zența „aurului negru" 
a mai fost semnalată 
în apropierea coas
telor de sud și vest 
ale Țării Galilor, pre
cum și pe uscat, in 
Sussex și Dorset. In
tense 
vi nd 
fere 
lingă 
pentru 
estuarului Mawddach. 
în Snowdonia. Depo
zitele de. feldspat din 
Sutherland se afirmă 
printre cele mai impor
tante din Europa. La 
Boulby, in partea de 
nord a comitatului 
Yorkshire, va începe 
in curind exploatarea 
primei mine de 
tasiu din Anglia, 
producție de un 
lion tone pe 
întreaga cantitate, 
pină acum 
1a. va fi 
fabricarea 
mintelor chimice. In
stitutul pentru știin
țe geologice anunță 
ultimele descoperiri : 
importante zăcămin
te de uraniu in Sco
ția și vaste cantități 
de cărbune sub apele 
Mării Nordului, la 5 
kilometri de țărm.

Desigur, efectele a- 
supra stării economi
ei nu vor fi imediate. 
Autoritățile consideră 
insă că acest sector 
merită toată atenția 
in conjunctura 
tuală.

NIcoIae 
PLOPEANU

Londra

explorări pri- 
zăcăminte cupri- 

se efectuează 
Dolgellau și 
aur în jurul

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S.,L- Bretnev- i-a Primit pe Abdul Fattah Ismail, secretar general ăl C.C. al Frontului Național al Republicii Democratice Populare a Yemenului, cu care a avut o convorbire in probleme ale relațiilor bilaterale' și ale situației nale.

Prim-secretarul C.C. al 
P.C. Bulgar, Todor primit, simbătă, pe Knud Jespersen, președintele P.C. din Danemarca. Cu acest prilej a avut loc un schimb' de informații asupra activității celor două partide și- cu privire la situația internațională actuală.

Regele Iordaniei, 1^^".a avut o convorbire telefonică cu președintele Egiptului. Anwar Sadat, în cursul căreia au fost discutate evoluția situației din lumea arabă și rezultatele vizitei întreprinse la Amman de reprezentantul personal al șefului statului egiptean — informează ziarul „Al Ahram". Agenția Reuter subliniază că această convorbire constituie primul contact direct intre cei doi șefi de stat după ruperea Egipt și nunțării privind Unit".

internațio-
Jivkov, l-a

relațiilor diplomatice dintre Iordania, ca urmare a a- planului regelui Hussein crearea „Regatului Arab
Cartea Albă pe anul 1973 

asupra economiei picată vineri de guvernul japonez arată că economia niponă este puternic amenințată de inflație. Incepînd din noiembrie 1972, prețurile cu ridicata s-au majorat cu 1.5 la sută, pentru ca, in iunie 1973, ele să fie cu 11,5 la sută mai mări decit in iunie 1972. Documentul apijeciază că instituirea cursului fluctuant al yenului nu a avut un efect foarte negativ asupra comerțului. Totuși, instabilitatea sistemului monetar interpccidental s-a menținut și a influențat evoluția economiei nipone.

RepubliciiLIMA 11 (Agerpres). — Intr-un interviu. acordat revistei peruane „La Nueva Cronica", ministrul panamez de externe. Juan Antonio Tack. declarat că unitățile și instalațiile militare ale Statelor Unite existente in așa-ntimita Zonă a Canalului Panama nu au nici o legătură cu securitatea și protecția asupra Canalului
l i 5- hr <i

a

transmit
Premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și Șa Făng. ministrul chinez al agriculturii și silviculturii, au a- vut o intrevedere cu Adrien Senghor, ministrul dezvoltării rurale al Senegalului. aflat in vizită la Pekin, întrevederea a prilejuit o convorbire prietenească intre cele două părți.
Președintele tribunalului 

din La Paz, căruia >a fost incre* dințat dosarul lui Klaus Barbie, a declarat că, în urma analizării probelor și a expertizei grafologice, a rezultat că acesta este una 'și aceeași persoană cu Klaus Altmann, criminal de război nazist, responsabil de moartea a mii de patrioți din rîn- durile Rezistenței franceze, în timpul celui de-al doilea război mondial. El a arătat că dosarul Altmann-Barbie va fi înaintat Curții Supreme de Justiție a Boliviei, care urmează să se pronunțe cu privire la cererea de extrădare prezentată de Franța.
Plan de colaborare sovie- 

to-iugoslav. La Belgrad « t<*» semnat planul de colaborare pe anii 1973—1974 in domeniul ocrotirii nătății și științelor medicale i U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia. i să-intre
0 remaniere ministeriala a avut loc în Haiti. Șase dintre foștii miniștri și-au pierdut portofoliile.
Șeful statului filipinez,Ferdinand tarea a 44 pendarea cieni din contextul rea pieței cării orezului

Marcos, a ordonat ares- cultivatori de orez și sus- di'n funcție a unor tehni- domeniul agriculturii, in măsurilor pentru combate- negre. a abuzurilor și sto-

Demonstroție la Stockholm impotriva bombardamentelor americane 
pra Cambodgiei

care 
se impor- 

folosită la 
ingrășă-

rale intre membrii societății — informează agenția Prensa Latina.Referindu-se la importanța acestui document, senatorul Carlos Perette a subliniat că ..țările Americii Latine trebuie să devină un bastion al apărării demnității umane, ai justiției sociale, al suveranității popoarelor și al independenței economice".

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — A fost dat publicității comunicatul comun cu privire la convorbirile dintre Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, desfășurate în zilele de 9—11 august, la Varșovia.Cei doi prim-miniștri s-au informat reciproc asupra problemelor actuale ale dezvoltării social-economice a celor două țări, au discutat posibilitățile de dezvoltare, in continuare,

a colaborării bilaterale și au făcut un schimb de păreri in probleme internaționale actuale.In cadrul convorbirilor au fost examinate situația cooperării economice bilaterale, posibilitățile și căile' de dezvoltare a acesteia. Părțile au dat o înaltă apreciere propunerilor și recomandărilor concrete făcutei pentru dezvoltarea colaborării. în! scopul creării unor forme stabile del cooperare între Ungaria și Polonia, in domeniul industriei și al dezvoltării activității eomune pe terțe piețe.}
revină de drept

Panama11de Panama, care trebuie să revină, de drept. Republicii Panama. Pină in'prezent, a spus el, țara noastră nu a obținut nici un beneficiu direct din existența pe teritoriul său a acestei importante căi interoceanice. datorită unui ..tratat injust și interpretării unilaterale a clauzelor sale de către S.U.A.".
Convorbiri

iugoslavo-egipteneBELGRAD 11 (Agerpres). — La Belgrad a fost dat publicității comunicatul privind vizita in R.S.F. Iugoslavia a lui Hafez Ismail, consilierul președintelui R.A.E. pentru proble- mele; securității naționale. După cum se arată in comunicat, convorbirile s-au referit la situația actuală din Orientul'Apropiat, fiipd discutate, de asemenea, și alte probleme internaționale. îndeosebi cele legate de or- ■ dinea de zi a viitoarei conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, care urmează să aibă loc la Alger.Părțile au conferit și în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale.
Avion de pasageri interceptat 
de aviația militară israeliană 1
deasupra teritoriului libanez
Guvernul Libanului a înaintat 

un protest 
Consiliului de SecuritateBEIRUT 11 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au interceptat, vineri seara, deasupra teritoriului libanez un aparat „Caravelle", aparținind companiei „Middle East Airlines", care transporta pasageri pe ruta Beirut-Bagdad — relatează agențiile de presă internaționale.Un comunicat difuzat de .Ministerul libanez al Apărării informează că la cîteva momente după ce avionul a decolat, la ora 18,45 G.M.T., deasupra aeroportului și-au făcut apariția două avioane israeliene care zburau la joasă înălțime. Apărarea libaneză a intrat atunci in acțiune, afirmă comunicatul. „Citeva momente mai tirziu se arată in continuare, turnul de control din Beirut a fost informat de comandantul avionului că cele două aparate i-au cerut le însoțească în direcția sud".Un purtător de raelian a anunțat avionul aparținind die East Airlines" de forțe israeliene

sâis-căcuvint militar la Tel Aviv companiei „Mid- a fost interceptat și obligat să aterizeze la o bază militară din Israel. După o verificare a pasagerilor, s-a permis avionului să decoleze.Agertțiile internaționale de presă apreciază că la baza acțiunii israelie- ne s-ar fi aflat intenția de a captura lideri ai mișcării de rezistență pales- tinene, presupuși că se aflau printre pasagerii avionului ..Caravelle". Avionul s-a inapoiiat la Beirut, unde a aterizat in Jurul orei 22,15 G.M.T.’Ca urmare a acestor evenimente, in capitala Libanului a avut loc o reuniune de urgență, la care au participat primul ministru, ministrul apărării, ministrul afacerilor interne și ministrul de externe. Conform hotărîrilor adoptate la această reuniune. guvernul libanez a înaintat simbătă o plingere Consiliului de Securitate față de acțiunea forțelor israeliene. Totodată, el a cerut întrunirea Comisiei de armistițiu liba- nezo-israeliene.

Evoluția stațiilor interplanetare din seria „Marte™MOSCOVA 11 (Agerpres). — Zborul stațiilor interplanetare sovietice din seria ,,Marte" continuă conform programului stabilit, iar sistemele de bord și aparatura lor științifică funcționează normal — relatează a- genția T.A.S.S.La 10 august, ora 2.00 ora Moscovei, stațiile „Marte-4“ și „Marte-5" se .aflau la distanțe de 6 432 000 și, țjțsp.Qștjv, 5 06,7 QQO kilometri de Pă-

mînt, iar distanța față de Terra a stațiilor „Marte-6" și „Marte-7“ (ultima dintre cele lansate pînă la data menționată) erau de 1 535 000 și, respectiv. 102 000 kilometri.Dirijarea zborului stațiilor, destinate furnizării de noi date privind planeta Marte, are loc la centrul de legături cosmice la mare distanță, cu ajutorul mijloacelor oferite1 de un cqnjțțjețț, de .coman.dă,și calcul. ;
MISIUNEA „SKYLAB“HOUSTON 11 (Agerpres). — La sesizarea astronomilor de la un observator din Insulele Canare, cei trei astronauți aflati la bordul laboratorului spațial au reușit să fotografieze. cu ajutorul camerelor de luat vederi din telescopul solar, o violentă erupție în Soare. In urma

exploziei s-au format protuberante a căror masă era mai mare decit cea a Pămintului. Astronauți! au trimis o serie de imagini prin intermediul rebelei de televiziune specialiștilor în fizică solară de la centrul de control.
MARGINALII

Stavanger nu se vrea
un „Eldorado"Peste viața tihnită a vechiului port și centru industrial Stavanger. se abat de cităva vreme nori de îngrijorare. „Trăim parcă o afecțiune canceroasă, o formă de febră și isterie care nu poate aduce nimic bun", constata indignat fostul premier norvegian, Trygve Bratteli.Ce a tulburat liniștea harnicilor locuitori din Stavanger, localitate situată in sud-es- tul Norvegiei ?în urmă cu doi ani, în centrul Mării Nordului. la o distanță de 150 mile de Stavanger, a început extracția de petrol din zăcămintul submarin de la Ekofisk. Norvegia a intrat de atunci în rindul statelor producătoare de petrol, Dacă totul merge bine, producția anuală va crește de la 2 milioane tone la 35—50 milioane tone in 1975. în comparație cu cele 18 milioane tone

pelrol extrase in Europa occidentală, perspectivele Ekofiskului par ademenitoare. Chiar prea ademenitoare pentru cei cuprinși peste noapte de ..febra aurului negru".La Stavanger și-au instalat cartierele generale societățile internaționale careprospectează zona submarină din fața țărmului norvegian jn căutarea altor zăcăminte de gaze naturale și petrol. O rafinărie prelucrează t’rolul transportat nave cisternă de Ekofisk.Dar, odată cu menea amenajări, tătorii de... petro',duc cu ei și mentalități și obiceiuri ale vechilor căutători de aur 1 Multă iritare a produs, de pildă, comportarea „bossi“-lor de pe platformele de foraj. care aveau la început „o atitudine de dictatori față de mun-

pe- cu laase- cău- a-

citor-ii din oraș". (Die Welt). Abia recent, după repetate intervenții, societățile străine au. acceptat condițiile sindicatelor norvegiene.In plus. „invazia străină", cum se exprimă' localnicii, a stimulat urcarea prețurilor și dificultăți în contractarea locuințelor.Starea de nemulțumire se generalizează și cetățenii nu o ascund. Chelnerii nu servesc oaspeții din cale afară de setoși și îi invită să părăsească localurile, iar pentru distracții s-au amenajat săli „în afara orașului.".Locuitorii adresează primăriei proteste in care arată că bătrînut Stavanger nu se vrea un nou Eldorado, ci ține să-și păstreze bunul său renume.
P. s

Turneul nu va măi avea loc
Demonstrații puter

nice, amintind de cele 
organizate 
au dus 
turneului 
cricket a 
Sud, au avut loc, 
cent, in Noua 7,eelan- 
dă impotriva proiec
tatului turneu al 
chipei. de rugby sud- 
africane „Springboks", 
ai cărei jucători 
selecționați după 
terii rasiale 
natorii. 
toare 
site de 
Pe ele : 
„Sportul 
se caracterizeze 
cinste. Unde este 
stea din sport

in 1971 care 
la anularea 
echipei de 

Africii de 
re-

e-

sini 
cri- 

discrimi- 
Sint edifi'ci- 
lozincile folo- 

manifesțanți. 
stătea scris : 

I trebuie sa 
prin 
cin- 
cind

unor oameni U se in
terzice să-l practice 
din cauza culorii pie
lii lor ?“ Pe de altă 
parte, multe din țări
le invitate să ia par-, 
te la ediția de anul 
viitor a jocurilor Com
monwealthului, pro
gramate a se desfă
șura în localitatea, 
neozeelandeză Christ
church, au declarat 
că vor boicota aces
te jocuri în cazul cind 
se va permite turneul 
echipei sud-africqne.

Atitudinea ostilă 
manifestată de opinia 
publică neozeelandeză, 
ca și de cea din ță
rile Commonwealth-

ului impotriva acestui 
turneu a determinat 
guvernul laburist de 
la Wellington să ho
tărască interzicerea 
intrării în țară a echi
pei „Springboks".

Hotărlrea guvernului 
nu este surprinzătoa
re, luind in conside
rare cotitura politică 
realizată după victo
ria. laburiștilor în ale
gerile din Noua Ze- 
elandă, linia nouă 
promovată, corespun
zător intereselor si 
cerințelor unor cate
gorii și pături sociale 
din cele mai largi.

!

T. P
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