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IERI. PE ȘANTIERE S-A MUNCIT INTENS 
pentru realizarea integrală a planului de investiții 
iată cum știu să cinstească constructorii marea sărbătoare 
de la 23 August și să-și respecte propriul lor angajament

Constructorii de pe numeroase șantiere din tară au îmbrăcat ieri, 
duminică, 12 august, haine de lucru, respectînd astfel angajamentul 
pe care și l-au luat. S-a munoit cu spor la o serie de obiective pro
ductive care au termene de punere in funcțiune în trimestrele HI sau 
IV ale aeestui an.

Prezenți pe șantiere, reporterii și corespondenții „Scinteii" re
latează :

® Trustul de construc
ții industriale-București,de 
unde recent s-a lansat inițiativa 
patriotică — îmbrățișată pînă a- 
cum de numeroase colective de 
constructori din țară — de a se 
lucra normal, cu eficiență sporită 
și în zilele de 23 și 24 august, pen
tru recuperarea unor rămîneri în 
urmă, a cunoscut duminică o activi
tate obișnuită.

Ieri, circa 400 de constructori au 
lucrat normal pe șantierul între
prinderii de oțeluri aliate — Tîr- 
goviște. Sub conducerea șefului de 
șantier, Gheorghe Stamate, s-au 
desfășurat lucrări de montaj, con
strucții metalice și închideri con
strucții metalice la laminorul de 
profile mijlocii și ușoare și la oțe- 
lăria doi, precum și de închidere 
exterioară cu tîmplărie metalică a 
halelor de la forja de blocuri și 
bare. De asemenea, s-a muncit in
tens și în atelierul de confecții 
metalice. Rezultatele obținute de 
constructorii de pe acest șantier și 
de pe alte șantiere ale trustului în 
cursul acestei zile puteau fi și 
mai bune dacă nu s-ar fi resimțit 
lipsa de ciment pentru lucrările 
de turnare « betoanelor.

® Colectivul grupului 
<te șantiere-Arsd, din cadrul 
Trustului de construcții industriale 
Cluj, a lucrat, în cursul zilei de 
ieri, pe șantierul combinatului de

îngrășăminte chimice din Arad 
la turnurile de granulare NPK, 
stația de betoane, centrala e- 
lectrică și de termoficare. La rin- 
dul lor, constructorii șantierului 6 
Arad, aparținînd Trustului de con
strucții industriale din Timișoara, 
au executat lucrări de construcții- 
montaj la fabrica de feronerie, la 
fabrica de plăci aglomerate din 
lemn și la complexul de îngrășare 
a animalelor din Nădlac.

• Pe șantierul de ex
tindere a Combinatului 
de fibre sintetice din lași, 
unde peste puțin timp urmează să 
intre în funcțiune importante capa
cități productive, un număr de pes
te 400 de constructori, instalatori, 
montori, izolatori, dulgheri, electri
cieni și mozaicari au muncit cu 
spor, obținînd avansuri substanțiale 
la toate obiectivele prevăzute în 
grafice.

• Constructori,! din ju
dețul Caraș-Severin au cu_ 
noscut ieri o zi de muncă 
obișnuită. La Reșița, toate forțele 
au fost concentrate la obiectivele 
combinatului siderurgic, unde se 
ridică o nouă hală industrială pen
tru construcții metalice siderurgice 
și un cuptor de calcinare a calca
rului pentru aglomeratorul de mi
nereuri.

® Angajamentul constructorilor din Covasna de 
a lucra în zilele de 23 și 24 augdst la toate obiectivele industriale, 
agrozootehnice și sociale în condițiile unei zile de lucru normale a 
fost exprimat într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în acest mod — se arată în telegramă — lucrătorii întreprinderii 
■județene de construcții montaj—Sf. Gheorghe, ai Trustului de 
construcții industriale Brașov—Lotul Covasna. ai Direcției județene de 
drumuri și poduri din Sf. Gheorghe vor putea să recupereze unele 
rămîneri în urmă și asigura realizarea integrală a planului de in
vestiții în acest an.

rea it ațiiA
îmi stăruie în minte imaginea intelectualului lipsit 

de spirit practic, neajutorat, dezorientat în clipa, cînd 
părăsește biblioteca ; ironizat cu blîndețe, cu duioșie 
de literatură ; intelectualul lipsit de spirit practic a 
fost învins, adesea, de viață...

Prin acest spirit practic, la care ne referim tot mai 
des în ultimii ani, și este bine că se întîmplă așa, 
nu trebuie să înțelegem doar îndemînarea de a bate 
un cui, de a repara o pană de curent etc. — ci, în 
primul rînd, dezvoltarea a ceea ce numim simțul reali
tății, legătura permanentă cu ce se petrece în jur. 
învățăm mulți ani, de la șase pînă la vreo douăzeci ■ 
și trei de ani, nu numai pentru noi, nu numai pen
tru „sufletul nostru", ci și pentru alții, pentru ca în
tr-o zi să putem fi de folos celor ce au învestit în
credere și speranță în noi. Dacă părăsești școala 
dezorientat, fără să știi ce ai de făcut, nu poți fi 
de folos. Dacă ani Ia rînd te încăpățînezi in obser
vația că ceea ce ai învățat nu se potrivește întocmai 
cu ceea ce ți se cere să faci la locul de muncă, 
numai că nu ești de folos, ci mai încurci și

nu 
pe

PICĂTURA DE CERNEALĂ

•iții. De aceea mi se pare cu adevărat revoluționară 
— în sensul îndreptării ei spre viitor — cerința învăță- 
mîntului de a fi strîns legat de muncă, de activitatea 
creatoare a poporului, de viață.

Cu nu prea multă vreme în urmă, absolvenții po
litehnicii făceau cunoștință cu uzina, cu șantierele, 
cu viitoarele lor locuri de muncă doar în momentul 
cînd se prezentau la angajare. Inginerii, știau 
meseria doar din carte. După cinci ani de studii se an
gajau, de fapt, pentru doi-trei ani de practică. Una 
e școala, alta producția — li se spunea și de multe 
ori pe bună dreptate. în felul acesta, trecea destul 
timp pînă cînd tinerii ingineri reușeau să se înca
dreze în procesul de producție, să-și îndeplinească 
sarcinile profesionale. Absolvenții facultăților cu 
profil umanist, viitorii profesori, porneau ja drum 
lung cu cele cîteva ore de practică pedagogică. Unii 
vedeau cum arată- o școală sătească, un cămin cul
tural abia în ziua cind se prezentau la post. încadrarea 
în procesul de învățămînt, în colectivitate, era, pen
tru nu puțini, anevoioasă. Acum e obligatorie practica 
în producție pentru toți studenții institutelor și facul
tăților din țară. Și această practică își vădește roadele.

Am întîlnit într-o uzină politehniști, sociologi, plasti- 
cieni — și de lucru s-a găsit pentru toți, după specia
litate, în halele uzinei, la club, la proiectări. 
Mii de studenți s-au îndreptat spre sate, spre că
minele culturale, dispensare, cercurile agrozooteh
nice. Este un început — și nu ne facem iluzia că 
n-a fost și nu va fi marcat, pe lingă succese, și de ne- 
împliniri, poate de birocrație, de formalism. Dar, sintem 
siguri : din experiența acestui an se vor trage conclu
ziile necesare pentru anii viitori. Iar studiul în marea 
carte a practicii va fi tot mai temeinic.

Nicolae TIC

În Capitală, sporul 

dobîndit demonstrează 
justețea hotărîrii luate

La uzîna „23 August" din București — 
pe unul din șantierele întreprinderii de 
construcții speciale industriale și mon
taj — unitate al cărei colectiv de muncă 
s-a angajat, printr-o telegramă adresată 
C.C. ai P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să lucreze neîntrerupt dumini
cile și zilele de sărbătoare din luna au
gust pentru realizarea planului de inves
tiții, constructorii erau duminică po-ezenți 
la locurile de muncă.

Trecem pe rînd pe 
la cîteva obiective. La 
secția de ansamble 
sudate se lucra la 
structura de rezistență 
a halei. și a camerei 
de control ; o echipă 
de betoniști condusă 
de Nicolae Ioniță (in 
fotografia din stingă) 
executa pardoselile. îl 
întrebăm : „Cîți,. oa
meni sînt la lucru ?“ 
„întregul efectiv al 
echipei : 15 oameni.
Ca-ntr-o zi obișnuită. 
Vrem să terminăm cit 
mai repede; să încea
pă producția mai cu- 
rind“.

în alte hale se mon
tează și se vopsesc 
ușile, se execută lu
crări de izolații și de 
închidere, se montează 
chesoanele și grinzile 
de frînare. Din discu

ția avută cu maistrul 
constructor Victor E- 
remia reținem : „Pa
tru hale trebuie pre
date beneficiarului 
pină la 30 septembrie. 
Noi am hotărit insă 
ca două din ele să le 
predăm cu 30 de zile 
mai devreme. Timpul 
e bun și vrem să-1 fo
losim bine !“.

, Ne oprim și pe 
la alte șantiere ale 
I.C.S.I.M.-ului. „Ce 
v-ați propus să reali
zați astăzi ?“ — îl în
trebăm pe Vasile Sau- 
lea,' șeful lotului de la 
întreprinderea „Vul
can". „La centrala de 
ventilație, hala cup
toare, se montează 
schelele exterioare în 
vederea asigurării 
frontului de lucru 
pentru zidari, la anexa

secției turnătorie se 
fac ultimele finisări, 
la cantină se toarnă 
beton".

Cu spor s-a lucrat 
ieri și pe șantierele de 
la Uzina de mașini 
grele și Uzină de' 
pompe. în bună parte, 
aceasta și ca urmare 
a aprovizionării cores
punzătoare a puncte
lor de lucru cu mate
riale de construcții și 
în special cu beton 
de către colectivul 
șantierului de lucrări 
speciale al I.C.S.I.M-u- 
lui. De aici (fotografia 
din dreapta), in cursul 
zilei de ieri au fost 
expediate șantierelor 
Capitalei 500 mc beton 

. și 4s)!) ehesoane. ca in
tr-o zi de lucru nor
mală.

Așadar, constructorii 
se țin de cuvînt 1 Răș- 
punzînd apelului con
ducerii de partid, ei 
sint hotărîți să folo
sească din plin zilele 
lunii august, muncind 
duminicile și sărbăto
rile pentru realizarea 
planului de investiții.

Ilie ȘTEFAN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
» FELICITAT COLECTIVUL 

ÎNTREPRINDERII
DE MAȘINI GRELE-BUCUREȘTI 
pentru fabricarea turbinei de 330 MW — 

realizare de excepțională valoare 
a industriei noastre

După cum. este cunoscut, simbătă, la întreprinderea de mașini grele din București. a trecut cu 
succes probele finale turbo agregatul de 330 MW, cel mai complex produs industrial fabricat la noi in țară, 
din repere și piese românești, destinat termocentralei de la Rogojelu.

Cu prilejul obținerii acestui remarcabil succes, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat o telegramă 
comitetului de partid, comitetului oamenilor muncii, comitetului sindicatului și comitetului organizației 
U.T.C. de la Întreprinderea de mașini grele—București.

Dragi tovarăși,
Am primit cu multă satisfacție telegrama voas

tră prin care raportați realizarea cu succes a turbi
nei de 330 MW, primul agregat de o asemenea 
putere fabricat în țara noastră.

Această importantă victorie, precum și celelalte 
realizări cu care întîmpinați ecu de-a XXIX-a ani
versare a eliberării țării de sub jugul fascist, con
stituie o grăitoare expresie a hotărîrii și abnegației 
cu care întregul colectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprindere transpune în viață 
politica partidului, hotărîrile istorice ale Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței Naționale.

Partidul nostru se preocupă permanent de dez
voltarea industriei constructoare de mașini și a in
dustriei în general, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, acordă o atenție deosebită 
ridicării nivelului calitativ și diversificării produc
ției în concordanță cu cerințele și exigențele pro
gresului tehnic contemporan. Această realizare a 
voastră, ca și numeroasele mașini și utilaje noi 
realizate în ultimii ani constituie o vie demonstra

re a capacității industriei socialiste, a cadrelor 
noastre de muncitori, tehnicieni și specialiști de a 
proiecta și realiza produse care, prin calitatea și 
performanțele lor tehnice, să se situeze la nivelul 
celor mai reușite produse similare realizate pe plan 
mondial.

Adresez din toată inima comuniștilor, tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor uzinei, con
ducerii întreprinderii cele mai călduroase felicitări 
pentru această mare realizare. Vă urez, dragi to
varăși, să obțineți noi și importante succese în 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, în îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan ce 
vă revin și a angajamentelor luate, sporindu-vă 
astfel contribuția la activitatea generală a între
gului nostru popor pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, pentru accelerarea procesului 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Vă doresc, tuturor, multă sănătate și multă fericire.

NICOLAE CEAUȘESCUCu gîndul la înfăptuirea unor sarcini și mai importante, făuritorii marelui agregat se adresează C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în atmosfera de puternic entu

ziasm în care întregul popor întim- 
pină cea de-a XXIX-a aniversare 
a insurecției naționale antifasciste 
armate, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii de mașini 
grele-București raportează con
ducerii partidului, dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, realizarea cu succes a 
turbinei de 330 MW, primul agre
gat de asemenea putere realizat în 
țară, mareînd astfel un succes de 
prestigiu al constructorilor de ma
șini grele din patria noastră.

Vă aducem la cunoștință cu de
plină satisfacție că ultimele probe 
finale au relevat realizarea tuturor 
parametrilor proiectați, evidențiin- 
du-se. in mod deosebit comportarea 
excepțională la vibrații : o amplitu
dine de 2,5 microni la turația de 
regim de 3 000 rotații pe minut față 
de 30 microni — valoare anuală ob
ținută de constructorii de turbine 
reputați pentru grupuri energetice 
similare.

în

Urmărind transpunerea în viață 
a directivelor trasate de Congresul 
al X-lea al partidului cu privire 
la creșterea potențialului energetic 
al țării, precum și prețioasele indi
cații primite cu ocazia vizitelor e- 
fectuate de dumneavoastră în între
prinderea noastră, am trecut la di
versificarea producției, la introdu
cerea în fabricație a unor utilaje și 
instalații de o deosebită complexi
tate tehnică, străduindu-ne să le 
realizăm la parametrii de virf ai 
tehnicii mondiale, asigurînd in a- 
cest fel contribuția noastră la baza 
tehnică necesară obiectivelor de in
vestiții ale României socialiste.

Acționînd in spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, organizația de par
tid a întreprinderii și-a intensificat 
munca politică-oi'ganizatorică, mili- 
tînd activ pentru îmbogățirea, di
versificarea și perfecționarea forme
lor activității de educație comunistă 
revoluționară. în concordanță cu 
marile cerințe ale procesului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Rezultatul acestei activități se re
flectă și în angajamentele pe care 
comuniștii întreprinderii, toți sala- 
riații și le-au asumat în cinstea 
marii sărbători de la 23 August. 
Astfel, vom realiza suplimentar 26 
milioane lei producție-marfă vin- 
dută și încasată, 13 milioane lei pro- 
ducție-marfă, 2 milioane lei la 
auloutilări și vom da produse fi
zice peste plan : 1 500 tone oțel 
lingou vandabil, 300 tone echipa
ment termoenergetic. 300 tone echi
pament refractar pentru liniile de 
ciment și' 1 200 tone economii de 
metal.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că și pe viitor, 
comuniștii, Întregul colectiv al în
treprinderii noastre, neprecupețind 
nici un efort, este hotărit să răs
pundă prin fapte sarcinilor mobili
zatoare trasate de conducerea parti
dului pentru creșterea eficienței 
întregii activități, aducindu-și con
tribuția la propășirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

numele comitetului de partid,
BEȘA ALEXANDRU
secretar
în numele comitetului sindicatului, 
MANOLACHE ȘTEFAN 
președinte

în numele comitetului oamenilor muncii, 
ing. CONSTANTIN NICU 
director general adjunct
în numele comitetului U.T.C., 
ing. GEORGESCU ROMULUS

■ secretar

Serviciilor casnice —
un sprijin... bărbătesc

— Alo ! 14403 ? Astă-
seară merg împreună cu 
soția la teatru și, aș dori 
să ne trimiteți pe cineva 
care să stea cu : copilul. 
Numai cît timp lipsim de 
acasă...

— Alo, Alo 1 — ne opri o 
voce autoritară de la celă
lalt capăt al firului telefo
nic,. Ați greșit adresa. Noi 
nu sintem grădiniță de 
copii, noi sîntem coo
perativa meșteșugărească 
„Prestațiunea".

...în ipostază de client, 
am încercat să solicităm la 
Iași diverse servicii publi
ce din categoria celor nu
mite „casnice" (care vin în 
sprijinul femeilor, salaria
te) : muncile gospodărești 
(curățenia apartamentului, 
spălatul și călcatul rufelor, 
curățatul parchetului sau 
al covoarelor), supraveghe
rea și îngrijirea bătrinilor.

îngrijirea copiilor preșco
lari, meditațiile pentru 
copii, serviciile de comi
sionari și de intermediari, 
confecționarea și repararea 
îmbrăcămintei și a lenje
riei la domiciliul cheliților 
etc. Rezultatul ? Fie că am 
apelat la unitățile coopera
ției meșteșugărești, ale 'in
dustriei locale, ale coope
rației de consum sau ale 
întreprinderii dș gospodă
rie municipală, pretutin
deni am fost refuzați. Cre- 
zînd că la mijloc e un act 
de indisciplină din partea 
funcționarilor cărora le-am 
solicitat serviciile respec
tive, am cerut explica
țiile din partea repre
zentanților conducerii uni
tăților de resort : A. Pri- 
săcarit, vicepreședinte al 
uniunii județene a coope
rației meșteșugărești, ing. 
Gh. O.laru, directorul În

treprinderii județene de 
industrie locală, Ion Tu
bac, vicepreședinte al Uni-’ 
unii județene a cooperației 
de consum, T. Grosu, di
rectorul întreprinderii de' 
gospodărie municipală Iași.

— Nu e vorba de nici o 
indisciplină —. ne-au asi-.’ 
gurat, intr-un fel sau altul, 
toți cei Întrebați. Ați fost 
refuzat deoarece serviciile 
solicitate nu sînt încă or
ganizate la Iași.

— De ce ?
De data aceasta răspun

surile interlocutorilor au. 
fost diferite : unii susți
neau că respectivele servi
cii nu ar fi solicitate de 
populație, alții că nu ar fi 
rentabile. Afirmațiile aveau 
desigur nevoie de dovezi.; 
De aici întrebările: au; 
fost sondate cerințele cetă
țenilor ? Serviciile au fost 
experimentate pe o perioa

dă mai îndelungată de timp 
pentru a se vedea dacă in- 
tr-a'devăr sint rentabile ? 
Nici unul din cei întrebați 
nu a putut da un răspuns 
clar, precis. Am ințeles, în 
schimb, că motivele invo
cate sint simple pretexte 
pentru a justifica insufi
cienta preocupare pentru 
organizarea ‘ unor noi ser
vicii.

Nu trebuie înțeles că 
lașul ar fi o excepție din 
acest punct de vedere. Nici 
in alte localități ale țării 
unitățile specializate în 
prestări de servicii nu au 
făcut efortul necesar pen
tru a organiza și dezvolta 
— pe măsura cerințelor 
populației — activitățile

Mihai IONESCU
(Continuare în pag a II-a)

(□rinele s-au strîns. 
E timpul să pregătim 

magaziile pentru 
produsele toamnei!

In acest an au fost alocate fonduri importante pentru construirea de 
noi spații de depozitare a produselor agricole, pentru repararea și dotarea 
corespunzătoare a celor existente. Peste puțin timp va începe recoltatul 
florii-soarelui, iar apoi al porumbului. In ce măsură noile construcții sînt 
pregătite să primească recolta de toamnă ?

In cele mai multe județe au fost 
luate măsuri temeinice pentru a se 
identifica spațiile de depozitare exis
tente și pentru construirea de noi 
magazii și pătule. pentru executarea 
unor amenajări mai simple, astfel 
ca produsele agricole ce se recoltea
ză în toamnă să poată fi conserva
te în bune condiții. Anii trecuți. de 
exemplu, in județul Bihor a existat 
—, ne relatea
ză coresponden
tul nostru Dumi
tru Gâță — un
deficit mare de 
spațiu pentru de
pozitarea produ
selor agricole. 
Pentru acoperirea 
Iui se construiesc 
magazii de mare 
capacitate și unele spații mai 
simple, mai ieftine. „Pentru de
pozitarea recoltei de toamnă — ne 
spunea ing. Gheorghe Feder, direc
torul întreprinderii de valorifi
care a cerealelor — se află 
în construcție două magazii cu 
o capacitate de 1 000 tone fiecare. 
In felul acesta vom asigura spații 
de depozitare pentru întreaga canti
tate de floarea-soarelui. Stadiul con
strucțiilor este avansat. Spre exem
plu, la magazia de la centrul de 
semințe din Oradea volumul lu
crărilor efectuate pînă la această 
dată este de peste 2,5 milioane lei, 
ceea ce reprezintă o realizare de 
165 la sută față de planul aferent 
pe șapte luni. Un merit deosebit are 
constructorul — Trustul de construc
ții Bihor — care a depus toate 
eforturile pentru ca această maga
zie să fie dată în exploatare 'acum 
cind avem cea mai mare nevoie de 
m. Intr-un «tadiu avansat sint lu

DE LA
CORESPONDENȚII 

„SCÎNTEII"

crările și la magazia de la Mar- 
ghita care, de asemenea, va fi dată 
în: folosință tot la sfîrșitul lunii 
septembrie".

îh vederea asigurării spațiului ne
cesar depozitării porumbului-știuleți 
se construiesc 15 pătule, cu o capaci
tate totală de 5 000 tone. Pentru ur
gentarea lucrărilor s-a apelat la echi
pele și constructorii din cooperati

vele agricole. Lu
crările au început 
la toate șantie
rele, astfel . că 
există posibilita
tea terminării lor 
pină la 30 august, 
conform graficu
lui întocmit. A- 
coperirea defici
tului de spații 

se va realiza, în final, prin con
struirea din fonduri proprii a 26 
de platforme betonate acoperite, cu 
o capacitate de aproape 8 500 tone. 
Ele se execută la bazele Cefa, Ba- 
lăr. Ținea, Salonta, Tileagd și Ora
dea. Dintre acestea, 9 platforme (cu 
o capacitate de aproape 3 000 tone) 
au fost terminate, iar la restul de 
17 platforme se lucrează la monta
rea elementelor de ^șarpantă. De 
asemenea, au fost luate măsuri ca 
fiecare bază, în funcție de volumul 
de produse primite, să fie dotată cu 
una sau mai multe instalații de us
care. La această dată sînt în ex
ploatare 10 instalații de uscare la 
9 baze, urmînd a se mai pune în 
funcțiune încă 4, la bazele Marghi- 
ta. Cefa, Batăr și Rogoz.

In județul Galați — informează 
corespondentul nostru Tudorel Oan- 
cea _ se află în construcție 
pătule cu o capacitate totală de
(Continuare în pag. a III-a)
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EXPOZIȚII
O FRUMOASĂ CARTE DE VIZITĂ A CINTECULUI

JOCULUI ROMÂNESCȘl

Ateneul Român feste 
— de la 7 august — 

interjudețeană care 
lucrări de pictură.

„Meleaguri fermecate
înflăcărat

actualitatea culturală Un revoluționar

De peste 70 de zile, 
la spectacolul „Melea
guri fermecate", sus
ținut de ansamblul 
„RAPSODIA ROMA
NA", sălile sînt pline. 
Este o reprezentație 
specială pentru oaspe
ții străini care ne vi
zitează țara, o desfă
șurare plină de culoare 
ce trezește o adîncă ad
mirație pentru folclo
rul nostru. De fapt, s-a 
dorit ca spectatorul ve
nit de pe alte melea
guri să aibă posibilita
tea să cunoască cele 
mai frumoase jocuri 
și cîntece din diferi
tele zone folclorice ale 
tării, să poată aprecia 
varietatea melodică, 
ritmică, fantezia pași
lor coregrafici. Sint o- 
ferite astfel dansuri 
tradiționale oltenești— 
„Jocuri de duminică"— 
în care fetele și flăcăii 
cheamă la joc pe bă- 
trînii satului — împle
tire de grație și tem
perament. Se 
apoi dansul 
moldovenesc, mai așe
zat, plin de

adaugă 
popular

eleganță. 
De o mare frumusețe 
este dansul fetelor cu 
salbe „Ca-n Banat" 1 
Cîntecul simplu se con
tinuă cu ritmul pașilor, 
cu sunetele salbelor — 
simbolul fertilității. 
Era firesc să fie pre
zent! în acest 
rar folcloric" 
șarii", faimoși!

„itine- 
„Călu- 

călu-

șari, .neîntrecuți în a- 
cele ritmuri tumultu
oase, examene dificile 
de virtuozitate.

In general, spectaco
lul „Meleaguri ferme
cate" are un caracter 
instrumental - dansant. 
Și pentru că prin joc 
s-a arătat cite ceva din 
specificul folclorului 
moldovenesc, bănățean, 
Oltenesc... au urmat 
să-și spună cu.vîntul 
cîntecele instrumenta
le. Am urmărit cum 
colorează oboiul, me- 
lopeele transilvănene 
(deosebit de înzestrată 
solista Adriana Lăză- 
rescu), . măiestria
care taragotistul Re
mus Bistrița a cîntat 
„Doina" sau „Dansul 
perechilor" din Banat. 
Se remarcă și vibrația 
„Cîntecului de dor" și 
„Ca la Brezei" spu
se de Ion Lăceanu la 
fluier și cimpoi ; 
fine, am reținut

CU

în 
pre

zența unui tînăr naist 
de talent, Nicolae Pîr- 
vu, căutător al acelor 
sonorități de rară sen
sibilitate, pe care bă- 
trînul instrument le 
poate da baladei „Mio
rița" sau „Sîrbei olte
nești". O prezentă a- 
greabilă în spectacol : 
Ștefania Rareș, învio- 
rind cunoscuta „Hu- 
tulca".

„Meleaguri fermeca
te" oferă, așadar, spec
tatorilor un buchet cu

cele mai frumoase 
cintece și jocuri româ
nești. Este bine că nu 
au fost uitate 
cintece din 
Chioarului — în 
lucrare pentru 
vocal mixt — că 
pul de viori și nai a 
făcut să răsune „Hora 
staccato" și celebra 
„Ciocîrlie". că orches
tra s-a întrecut „în- 
vîrtind" sîrbe olte
nești sau a lăsat să 
strălucească solo-urile 
instrumentelor popu
lare.

Cu „Meleaguri fer
mecate". ansamblul 
„Rapsodia română" își 
semnează încă o carte 
de vizită de onoare. 
Să notăm: ritmul alert 
al spectacolului, buna 
selecționare a pieselor, 
rafinamentul prelu
crărilor muzicale sem
nate de Constantin Ar- 
vinte, distincția montă
rilor coregrafice ale 
lui Petre Bodeuț, în 
sfîrșit, cadrul sceno
grafic cu acea imensă 
maramă, simbol al pu
rității, al 
pentru 
clorului 
potrivit 
luirea 
jocurilor culese de pe 
meleaguri fermecate.

/

acele 
Tara 
pre- 
grup 
gru-

respectului 
tradițiile fol- 
nostru, cadru 
pentru dezvă- 
cîntecelor și

Smaranda 
OȚEANU

CI BIN IU M 73
La Sibiu a Început duminică ediția 

1973 a festivalului „Cibinium". Anul 
acesta cunoscutul festival este dedi
cat artelor plastice.. Pentru a da po
sibilitatea unui cit mai 'numeros pu
blic să vină in contact cu creații ale 
artiștilor plastici contemporani, pro
fesioniști sau amatori. în toate cen
trele urbane din județ, precum și în 
unele localități rurale vor fi organi
zate expoziții itinerante, adecvate di
feritelor categorii de cetățeni. Astfel, 
Sibiul va găzdui expoziții naționale 
de pictură și sculptură contempora- 
nș. salonul județean de pictură și 
sculptură cu tema „Plastica sibiană 
închinată patriei și partidului", expo
ziții de scenografie, precum și bxjoo-

1.

ziții personale ale unor artiști locali; 
la Mediaș va avea loc vernisajul unei 
expoziții de artă contemporană tran
silvăneană și al unei expoziții de 
pictură, grafică și sculptură a artiști
lor amatori din județ. Manifestări a- 
semănătoare, printre care o expoziție 
cu lucrări de artă plastică și foto
grafii realizate de pionieri și școlari 
din județ pe tema „Ce-ți doresc cu 
ție, dulce Românie", expoziții perso
nale și colective, vor fi găzduite de 
alte localități din județ.

Sint, totodată, prevăzute o serie de 
întilniri' ale creatorilor și altor spe
cialiști cu publicul vizitator, dezba
teri. colocvii;' simpozioane etc.’-

„Sărbătoarea holdelor bogate"
Duminică dimineața, localitățile 

Pustnicul, Ghimpați și Oltehița au 
cunoscut agitația și veselia specifice 
serbărilor noastre populare. Organi
zată de Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C., în colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, „Săr
bătoarea holdelor bogate" a oferit 
celor aproape 30 000 de lucrători ai 
ogoarelor, prezenți la întîlnirea cu 
fruntașii actualei campanii, un bogat 
program de manifestări sportive și 
cultural-artistică.

Alături de artiștii ilfoveni, forma
ții artistice din județele Teleorman, 
Buzău. Ialomița, Prahova și din mu
nicipiul^ București. invitate la aceas
tă sărbătoare a hărniciei, au cinstit 
prin cîntece și jocuri succesele me
canizatorilor și țăranilor cooperatori 
din agricultura județului Ilfov.

In aceeași seară, in cele trei locali
tăți, precum și in toate comunele 
județului au avut loc spectacole, seri 
distractive și carnavaluri ale tinere
tului.

(Agerpres)

cinema
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
EXCELSIOR — 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, BUZEȘTI — 9: 11,30;
13,45; 16: 18,15; 20,30, la grădină 
— 20, GLORIA — 9: 11,15; 
16; 18,15; 20.30.
a La răscruce de vinturi :

. VIȚA — 9: 11,15: 13,30; 16,45
20.30, TOMIS — 9: 11,15:

• La 
deschisă
Expoziția 
reunește
Sculptură. grafică, artă decora
tivă ale unor artiști plastici din 
județele Bacău. Brăila și Ga
lați.

• Simbătă a avut loc — la 
Sala Dalles — vernisatul expo
ziției de pictură, acuarele, gra
vuri și desen Nagy Imre..

• O expoziție de pictură con
temporană românească a fost 
organizștă In sălile noului com-

semnate 
Catul 
Elena 
Octa- 

din

plex muzeal din Vaslui, 
înmănuncheate lucrări 
de Octav Angheluță, 
Bogdan, Henri Catargi, 
Deculesei, V. Savonea. 
vian Vișan și alți artiști 
diferite generații (Vasile Iancu, 
coresp „Scînteii").

SCENA
• TEATRUL T.V. prezintă in 

reluare : „Întîlnire peste ani“ 
de Lucia Demetrius. Adaptarea 
T.V. și regia ; Ariana Kunner 
Stoica. Tn distribuție : Dina Co
cea. Kovacs Gydrgy, Ion Mari
nescu. C. Codrescu și alții.

• TEATRUL RADIOFONIC 
vă invită să urmăriți premier a 
„Joc întrerupt". Autor și regi
zor : Cristian Munteanu. Lucra
rea a fost distinsă cu premiul 
al II-lea la Concursul de sce
narii 
1972. 
Motoi, 
Mar.ga 
Magda 
lea Matache și alții (azi 
20.30. programul 1).

Tot în această săptămînă la 
radio mai sînt programate : 
„Necunoscutul" de Leonida 
Tcodorescu ; „Cele patru acor
duri ale simfoniei" de Nelu lo- 
nescu : .La porțile Severînului" 
dramatizare de Dan Tărchilă. 
după romanul lui Ion Grecea.

al
In

Sanda
Anghelescu. Ion
Popovici, Jean

Radioteleviziunii 
distribuție : 

Maria
George 
Dandu, 
Manta, 
Reder, 

ora

ECRANUL
* Autostop — producție a ci

nematografiei bulgare, în regia; 
iui Nikola Petkov. Comedie li
rică . interpretată de Tvetan.a 
Maneva, Nikolai Uzunov ș.a.

în regia lui Ronald 
Caractere și psihologii 
surprinse intr-o împre- 
tragică, extremă : seu-

• Aventura lui Poseidon — 
producție a studiourilor ameri
cane. 
Neame. 
diverse, 
jurare
fundarea, în apele mării, a va
sului ..Poseidon". Cu Gene 
Hackman, Ernest Borgnine etc.

• Polițistul — producție a 
studiourilor franceze. în regia 

. lui Jean-Pierre Melville. Film 
inspirat din lupta împotriva 
traficanților de stupefiante. In 
distribuție : Alain Delon, Ca
therine Deneuve.

ÎNTOTDEAUNA, 
ADEVĂRUL 

A TRIUMFAT

să-i 
avut 

de- 
este

Direcforul spitalului 
nr. 2 din Brăila, dr. 
Ionel Teodoru, are un 
stil defectuos de mun
că, ia măsuri de unul 
singur, este împotriva 
criticii și autocriticii — 
se arăta într-o scrisoa
re adresată redacției 
noastre. Cine a încer
cat să-I critice, 
arate lipsurile a 
și are de suferit, 
oarece directorul
o fire răzbunătoare. 
El favorizează pe cei 
care-i cîntă în strună 
și menține o atmosfe
ră apăsătoare, impro
prie specificului mun
cii într-un spital, pe 
care, de altminteri, îl 
consideră ca pe 
pria-i feudă.

Din răspunsul 
mitetului 
Brăila al 
zultă că, 
rificării 
faptelor 
scrisoare, 
tat că ele 
adevărului ; 
cință s-au 
suri pentru 
staura în 
tal. ordinea 
plina, 
climat 
de muncă, 
rul spitalului 
dovadă • de 
țări reprobabile, 
reușind să-și asigure 
prestigiul și autorita
tea necesare unui 
conducător de institu
ție — se spune în 
răspuns. In acest con
text, în spital și-au 
făcut loc 
acte de
Pierzind total noțiu
nea că orice conducă
tor este, în primul 
rind, . un om politic, 
în repetate rînduri di
rectorul acestei unități 
nu și-a însușit criii- 
cile și nu a respectat 
sarcinile primite din 
partea organizației de 
partid (subl. ns.). 
Acest fel de a munci 
și-a pus cu pregnanță 
pecetea asupra activi
tății spitalului... în
grijirea și aplicarea 
medicației s-au făcut 
în mod preferențial, 
unele cadre formîn- 
du-și o anumită Vcli- 

. entelă», , care .dispune 
de o situație finan
ciară mai bună". Tn 
răspuns se arată, tot
odată, că la starea de 
lucruri existentă în 
spital a contribuit și 
dr. Dumitrescu Emil, 
secretarul biroului or
ganizației de bază 
P.C.R.. care „este un 
om ros 
distant, 
multe 
singur, 
preocupă 
tirea 
chiar 
Drept 
riatul 
nicipal
hotărît eliberarea din

pro-

Co- 
municipal 

P.C.R. re
in urma ve- 
temeinice a 
relatate în 
s-a consta- 

coreșpund 
în c'onse- 
luat mă- 
a se in- 
acest spi- 

și disei- 
precum și un 

corespunzător 
„Directo- 

a dat 
compor- 

ne-

o serie de 
indisciplină.

de ambiții, 
hotărind de 

ori de unul 
care nu se 

de pregă- 
sa politică și 

profesională", 
urmare, secreta- 
comitetului mu- 

de partid a

funcția de director a 
doctorului Teodoru Io
nel, infirmarea din 
funcția de secretar al 
biroului organizației 
de bază P.C.R. a spi
talului nr. 2 a docto
rului Dumitrescu E- 
mil șl discutarea lor 
In adunarea gene
rală a organizației de 
partid.

In încheiere se n- 
preciază că la această 
situație necorespunză
toare s-a ajuns dato
rită neexercitării con
trolului din partea or
ganizației de partid și 
a direcției sanitare 
județene, ceea ce a 
permis ca „la acest 
spital să-și facă loc 
abuzurile, bîrfa 
inechitatea". Este

și 
________  . ___ o 
concluzie firească,, lo
gică, la care trebuie 
adăugat încă ceva : 
autocritica necesară 
din partea comite
tului municipal de 
partid care, deși a 
cunoscut de mai mul
tă vreme deficientele 
existente la acest spi
tal, nu a întărit con
trolul de partid și a 
întîrziat luarea de 
măsuri exemplare.

CÎND ÎȘi FACE 
LOC 

DEZINTERESUL

O scrisoare din Co- 
teana, județul Olt, ne 
aducea la cunoștință 
că în comună a exis
tat o variată și bogată 
activitate culturală și 
sportivă de 
minica se 
manifestări 
la care 
formații 
comune învecinate. Co
rul căminului cultu
ral, din care făceau 
parte mai bine de 120 
de persoane, a cîști- 
gat multe premii și 
diplome. De la un 
timp însă, din toate 
acestea au rămas nu
mai amintiri.

Comitetul de cultu
ră și educație socia
listă al județului Olt, 
căruia redacția i-a a- 
dresat scrisoarea, ne-a 
confirmat justețea se
sizării. Neajunsurile — 
se arată — „s-au da
torat slabei preocupări 
a consiliului de condu
cere al căminului cul
tural, a directorului a- 
cestuia, a organizației 
U.ȚIC. din comună, 
inactivității și negli
jenței intelectualilor 
comunei, cît și îndru
mării și 
neeficient 
organele 
partid șl 
Sîntem apoi informați 
că. împreună cu a- 
cești factori, s-a ho
tărît : amenajarea in
tr-un 
scurt 
sport 
lucrare 
ceput : 
corului, 
de duminici cultural-, 
sportive, reîmprospă
tarea activității cultu- 
ral-artistice. In răs-

masă. Du- 
organizau 
sportive, 

participau 
din multe

controlului 
efectuat de 
locale de 

de stat".

a
timp cit mai 
unui teren de 
pentru tineret, 
care a și în- 

reînființarea 
organizarea

puns se arată, de a- 
semenea, că va avea 
loc o plenară lărgită 
a comitetului comunal 
de partid, care va a- 
naliza activitatea cul- 
tural-educativă și ar
tistică din comună, 
măsurile ce urmează a 
fi luate, sarcinile ce 
revin factorilor răs
punzători.

DIN NOU 
DESPRE 

PROMISIUNI 
ALE I.C.V.L.

La începutul acestui 
an, Nicolae Cruceru 
din str. Prelungirea 
Ghencea, bloc R. 3, 
sectorul 7 din Capita
lă, a trimis redacției 
o sesizare în care a- 
răta 
său, proprietate 
sonală, 
multe 
direa i 
zintă 
țiuni,

că apartamentul 
per- 

ca de altfel 
altele din clă- 
respectivă, pre- 
serioase defec- 
motiv pentru 

care blocul dat în 
losință cu cîțiva 
în urmă, nu a 
încă recepționat, 
ceastă sesizare

fo- 
ani 
fost 

A- 
a 

fost trimisă conduce
rii O.C.L.P.P. (astăzi 
I.C.V.L.), care ne-a 
răspuns, la 26 februa
rie a.c., că „remedie
rile de la blocul R 3, 
deci și din apartamen
tul petiționarului, nu 
au putut fi executate 
de constructor pînă la 
30 decembrie 1972, din 
lipsa forței de muncă. 
Am stabilit prin grafic 
ca remedierile din a- 
nexa la procesul ver
bal al recepției preli
minare, precum și cele 
apărute în anul de ga
ranție. atît Ia părțile 
comune, cît și în ă- 
partamente, să fie 
executate de construc
tor în cursul semes
trului I al anului 1973, 
după care urmează 
recepția finală". I-am 
comunicat, la vremea 
respectivă, autorului 
sesizării acest răs
puns, cu convingerea 
că, de data aceasta, 
termenul va fi res
pectat. Zilele trecute, 
însă, el a venit la re
dacție și ne-a înapo
iat răspunsul, spunind 
că tot ce i s-a scris 
a rămas, și de data 
aceasta, doar promi
siune. El și-a expri
mat nedumerirea a- 
supra faptului că — 
deși nu-i vorba de o 
colivie de cîțiva lei, 
la care mai poți trece 
cu vederea unele mici 
defecțiuni, ci e un 
apartament care costă 
zeci de mii de lei — 
atît- întreprinderea 
care a contractat, 
și constructorul 
permit să dea în folo
sință locuințe cu mari 
deficiențe și a cerut 
ca vinovății să fie trași 
la răspundere de or
ganele competente ale 
municipiului.

încă de Ia Începuturile sale. în 
rîndurile mișcării noastre muncito
rești revoluționare s-au înregimen-, 
tat numeroși intelectuali animați de 
înalte idealuri umaniste de dreptate 
socială, care și-au consacrat cauzei 
clasei muncitoare întreaga lor energie 
și capacitate creatoare. Un aseme
nea militant a fost și Cristian Ra- 
covski, de la nașterea căruia se Îm
plinesc astăzi 100 de ani.

Cristian Racovski s-a născut Ia 13 
august, 1873 într-o familie de inte
lectuali cu vechi tradiții revoluțio
nare. La vîrsta de 17 ani a’ plecat 
în Occident, unde, în timp ce urma 
studiile de medicină în institu
te din Franța, Germania și Elveția, 
a intrat în contact cu mișcarea so
cialistă, cunoscînd reprezentanți 
de seamă, ai acesteia : G. Pleha- 
nov, Vera Zasulici, Wilhelm Liebk
necht. Roza Luxemburg, Jules 
Guesde, Karl Kautsky.

întors în țară în Iulie 1897, 
se integrează activ in mișcarea 
revoluționară a proletariatului din 
România. Alături 
de alți militanți ea 
I. C. Frimu, Al. 
C.onstantinescu, Al. 
lonescu, Iosif Nă
dejde-Armașu, V. 
Anagnoste, Ra
covski s-a ridicat 
in apărarea fiin
ței partidului cla
sei muncitoare, a- 
flat pe atunci în 
fața încercării e- 
lementelor reformiste de a-1 aduce la 
remorca partidelor burgheză.

O activitate susținută 
șurat 
pentru 
litic 
tru 
litică

mișcarea socialistă, definirea atitu
dinii față de corporații, față de 
problema agrară, față de desăvirși- 
rea statului național unitar român. 
Se cuvine a fi subliniată participa
rea sa activă, alături de C. Dobrogea- 
nu-Gherca, I. Sion, M. Gh. Bujor, 
la disputa ideologică cu poporaniș- 
tii ; cu incisivitatea caracteristică 
scrisului său a dat, în studii remar
cabile ca „Poporanism, socialism, 
realitate". „Socialismul în România" 
ș.a., o replică fermă doctrina
rilor acestui curent, care căutau șă 
nege viabilitatea ideilor socialiste în 
țara; noastră. In articolele sale a 
condamnat cu vehemență reprima
rea sîngeroasă a răscoalelor țără
nești din 1907, a demascat cu pu
tere monarhia, caracterul reacționar 
al partidelor politice ale claselor do
minante.

Activitatea desfășurată de Racov- 
ski i-a atras persecuțiile și prigoa
na autorităților burghezo-moșierești. 
In 1907, pe cind se afla la Congre
sul socialist de la...............

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA»

LUI 0. RACOVSKI

desfă- 
1900 
po- 

, pen- 
. po-

cu 
cit 
își

Neculal ROSCA

Un concurs al editurii „Eminescu" de piese

A Autostop : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventura lui Poseidon : PA
TRIA — 11,30: 14; 16,S0; 19; 21.15, 
FESTIVAL — 8,30; 11: 13.30; 16: 
18,30; 21, la grădină — 19,45.
» Urmărire la Amsterdam: BUCU
REȘTI — 8.30: ii: 13,30: i6: îs.so; 
21. la grădină — 19.45. STADIO
NUL DINAMO — 20. FAVORIT — 
10; 12.30: 15.30: 18. 20.30. SCALA
— 9: 11,15: 13.30; 16: 18.30; 21.
A Infailibilul Raffles : CAPITOL
— 9,30; 11,45: 14; 16.15; 18.30: 20,45, 
la grădină — 19.45. LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15: 13,30; 16: 18,30: 21. la 
grădină — 20.15. ARENELE RO
MANE — 20.
A Cartea junglei : CENTRAL — 
9.15: 11.30: 13.45-. 16; 18.15; 20,30.
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
A Jucătorul : DOINA — 11; 13,15: 
15.45; 18: 20,30.
A Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 10—18 în conti
nuare.
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.
A Dragostea Începe vineri : 
MURA — 9; 11,15; 13,30: 16 
20.30, MIORIȚA 
VOLGA 
16,45;

FLA- 
18,15; 
20.45. 
14,45:

GRI- 
18,15; 

. _____ 13,30:
15.45: 18.15; 20.30. la grădină - 20.
• Un om în sălbăticie : AURO
RA — 9: 11,15; 13.30: 16: is.15;
20.30. la grădină — 20.
• Florcntiner nr. 73 : UNIREA — 
16; 18,30.
<• Heroina — 10: 12; 14, Blow-up
— 16.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Distratul : MELODIA — 9:
11,15: 13,30; 16; 18.30; 20.45, MO
DERN — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 

.10.30: 18,30; 20,30, la grădină — 20. 
e Te așteptăm, tlâcăule : MOȘI
LOR — 15,30; 18: 20.
• Pe aripile vlntului : POPULAR
— io; 15; 19.30.
• Lumea se distrează : MUNCA
— 16; 18: 20. VITAN — 15.30: 17,30;
10.30, la grădină — 20.
• Jandarmul Ia plimbare : ARTA
— 15,30; 18; 20.30. la grădină - 
20, BUCEGI - 15.30; 17.45: 20. la 
grădină — 20,30.
• Ultimul cartuș : COTROCENI
— 15,30; 18: 20.15. DRUMUL SĂRII
— 15.30: 18: 20.15.
• Ordonanța Șelmenko : 
GREȘUL - 16; 18: 20.
• Tu, eu și micul Paris :
— 15.30: 18: 20.15, la grădină
• Antoniu ți Cleopatra : 
REASCA — 15.30: 19.
• Cu copiii la mare : RAHOVA 

15,30; 18; 20.1Ș,

• Clprian Porumbescu : COSMOS
— 15,30: 19.
• ...Și salută rtndunelele : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Simon Templar intervine : 
PACEA — 15.45; 18; 20,15. ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Fluturii sint liberi : GÎULEȘTI
— 15.30; 18 : 20.30.
• Aventurile Iui Babușcă î FE
RENTARI — 15.301 17.45: 20.
• Rond de noapte : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Poliția mulțumește : DACTA — 
9: 11.15; 13,30; 16: 18,15: 20.30.
• Tecumseh : FLACĂRA — 15,30: 
17.45: 20.15.
• Acea pisică blestemată : GRA
DINA UNIREA — 20,15.
• Ce se intîmplă, doctore 7 : 
GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• Monte Carlo : GRĂDINA se
lect — 20.

teatre
PRO-

L1RA 
- 20. 
FLO-

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Grădină Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului — 
Spectacol de sunet și lumină

cu tematică patriotică și revoluționară

deschis

PROGRAMUL ti

20.50

ecjiție a 
clor de 
Ei a.
Cărți șl 
toriale _ 
cărții „Timpul 
fizică contemporană" de D. L. 
Rigal.
Maurice Chevalier la ..Folie 
Bergere"

lilerar-artistică TV : 
Șl timp românesc", 

foileton : „Verișoara 
Ecranizare după Ho- 

de Balzac. Partea a 
Regla : Yves Andrâ

Avanpremieră
Film serial : „Umbrele dis
par tn plină zi". Episodul VI 
Omul de lingă tine.
Dans și muzică de pretutin
deni. Aspecte de la a V-a 

Festivalului de fol
ia Charleroi — Bel-

Idei • Noutăți
• Discuție asupra 

în gîndirea

Propunîndu-și să contribuie ia sti
mularea dramaturgiei originale, la 
crearea unor piese cu un puternic 
mesaj social militant, editura „EMI- 
NESCU" inițiază un concurs anual 
de piese de teatru, cu o tematică pa
triotică și revoluționară.

La concurs — care este
tuturor creatorilor — pot fi prezen
tate numai lucrări originale, în trei 
sau patru acte, nepublicate in pe
riodice sau în volume, neprezentate 
pe scenele teatrelor profesioniste 
sau de amatori, nedifuzate la radio 
și televiziune. Manuscrisele vor fi 
apreciate de un juriu compus din 
oameni de cultură, critici, regizori, 
actori. reprezentanți ai editurii 
„Eminescu", ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Volumele 
premiate vor fi tipărite în noua co
lecție „Rampa" și vor purta pe co
pertă mențiunea : „Premiul de tea
tru al editurii „Eminescu".

In afara drepturilor de autor, care 
se acordă conform legislației actua
le și în funcție de calitatea lucră
rii. editura „Eminescu" atribuie mai 
multe premii, printre care și două 
premii de debut în dramaturgie.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste va achiziționa piesele pre
miate conform normelor în vigoare, 
asigurînd introducerea lor în reper
toriul principalelor scene ale țării.

Editura „Eminescu" se va strădui 
ca volumele premiate să fie lansate

odată cu premiera pieselor respecti
ve pe scena teatrelor. In același 
timp, se va îngriji de popularizarea 
pieselor premiate în revistele de spe
cialitate, în presa cotidiană, la radio 
și televiziune.

Manuscrisele vor fi expediate pînă 
în ziua de 31 decembrie 1973, cu 
mențiunea : Pentru Concursul anual 
de piese cu o tematică patriotică și 
revoluționară, la sediul editurii 
„Eminescu", b-dul Ana Ipătescu nr. 
39, sector I. București. Manuscrisele 
vor fi trimise într-un plic închis 
purtînd un motto. Același motto va 
fi reprodus pe un alt plic ce va 
conține numele și adresa autoru
lui. Acest plic se va deschide nu
mai după stabilirea premiilor. Re
zultatele concursului vor ti anunța
te pînă cel tîrziu la data de 15 fe
bruarie a fiecărui an.

Filme de scurt-metraj
Flamura : Film dedicat vi

zitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Italia, San Ma
rino, Vatican; Clubul Uzinei Re
publica : Vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Bacău; Patria : filmul 
Premieră după 75 de ani: Scala : 
Opaițe ; Central : Visul unui 
pierde-vară ; Capitol, Aurora : 
Microfabule ; București, Favo
rit : Răspunderea stăpînilor ; 
Festival, Gloria, Grivița : 
din istorie : Luceafărul : 
zont științific nr. 7/1973 ; 
mina, Flacăra : România.
mea ; Doina. Gîulești, Drumul 
Sării : Pentru o cauză dreaptă; 
Excelsior, Tomis, Modern: Car
tea de vizită ; înfrățirea, Arta : 
Ritmuri românești ; Buzești,

File 
Ori-
Lu-
țara

Floreasca, Miorița : Zilele 
nopțile unui bărbat ; Dacia : 
Madrigalul la 10 ani ; Bucegj : 
Orizont științific nr. 6/1973 : 
Unirea : Ghicitori; Lira, Pacea: 
Boemia Centrală (R. 
slovacă) ; Ferentari : 
marea dragoste (R. 
mană) ; Cotroceni, 
Suflet din sufletul 
său ; Melodia : Din fluviu 
vorăsc lumini : 
mărătoare ii 
Descoperirea 
vechi de 2100 ani 
neză) ; Popular : 
decît 120 de zile ; 
greșul : Fluturele 
Cosmos : Fiecare 
plus ; Vitan : Primul tur de 
manivelă

S. Ceho- 
Tata și

D. Ger- 
Crîngași : 
neamului 

iz- 
Viitorul : Nu- 

inversă ; Moșilor : 
unui mormînt 

(R. P. Chi- 
N-a condus 

Munca, Pro- 
(U.R.S.S.) : 
calorie în

PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceză. Re
capitulare (3).

18.OU Telex
18.05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Bacău. '
18.20 Căminul,
18.50

20,05 Ancheta TV : „Noi și natu
ra".
Revista
„Spațiu 
Roman 
Bette".
noră
Ii-a.
Hubert.
24 de ore.

19.03

Scena — emisiune de actua
litate și critieâ teatrală.
Imagini din Republica Afri
ca Centrală — reportaj fil
mat.
Publicitate.
1001 de seri.

19,15
19.20
19.30 Telejurnal a In cinstea marii 

sărbători
20.00 Ctntecul săptămlnil : „Dulce, 

dulce Românie" de George 
Grtgortu. Text : Angel Gri- 
gorlu și Romeo Iorgulescu 
Clnlă Cornel Constantiniu

edl-

a i 
Racovski după anul 

refacerea partidului 
al clasei muncitoare, 

întărirea organizatorică, 
și ideologică a mișcării 

socialiste pe baza principiilor re
voluționare ale luptei de clasă și 
internaționalismului proletar, pentru 
atragerea in arena confruntărilor de 
clasă a noi detașamente ale prole
tariatului român și pentru strînge- 
rca legăturilor mișcării socialiste a 
românilor de pe ambele versante ale 
Carpaților. O expresie a prețuirii a- 
cestei activități a fost alegerea sa 
ca membru al primului Comitet Cen
tral al Uniunii Socialiste (1907). De 
atunci s-a aflat permanent, pînă in 
1919, în organele de conducere ale 
mișcării muncitorești din România. 
Era un talentat orator, un propa
gandist și agitator înflăcărat. Cuvîn- 
tările sale, rostite la mitingurile 
muncitorești din Capitală și din alte 
orașe, aveau un larg răsunet In viața 
politică a țării.

Racovski și-a adus o Importantă 
contribuție la procesul de maturizare 
ideologică a partidului. Fondator și 
unul dintre cei mai activi colabora
tori ai publicațiilor socialiste „Româ
nia muncitoare", „Viitorul social", 
„Calendarul muncii", „Muncitorul 
căilor ferate", „Tribuna transporturi
lor", „Viața socială", „Facla" etc., el 
a scris și publicat studii asupra unor 
importante probleme, ale strategiei 
și tacticii mișcării, relevind că lupta 
clasei muncitoare „nu va lua stirșit 
atîta timp cit proletariatul nu va cu
ceri puterea politică ca să înlăture 
exploatarea omului de către om, prin 
transformarea proprietății capitaliste 
private în proprietate socialistă". La 
conferințele mișcării muncitorești din 
anii 1906 și 1907, Ia congresele 
P.S.D.R. din 1912. 1914 $1 1915. Ra
covski a abordat asemenea probleme 
teoretice și practice ale mișcării 
noastre, ca centralizarea organizațiilor 
politice și sindicale ale clasei mun
citoare, relațiile dintre sindicate și

Stuttgart, i s-a in
terzis reîntoarce
rea în țară, fiind 
considerat expul
zat impreună cu 
alți militanți so
cialiști. Ampla 
campanie de pro
test desfășurată 
in țară și străină
tate a impus anu
larea sentinței, C. 
Racovski revenind 

, în mijlocul tova
rășilor săi de luptă în 1912.

Atit in perioada exilului, cît și ul
terior, C. Racovski a reprezentat cu 
cinste mișcarea muncitorească din 
România în forurile și organismele 
socialiste internaționale. în cadrul 
diferitelor reuniuni internaționale, el 
a contribuit la clarificarea unor im
portante chestiuni teoretice ca atitu
dinea mișcării muncitorești față de 
problema păcii și războiului, afirmîn- 
du-se ca un promotor hotărit al prin
cipiului libertății și independenței 
popoarelor, împotriva politicii expan
sioniste a marilor puteri imperialis
te. „Nu există pe păminl nici un 
stat — declara el — care să aibă 
dreptul moral să se erijeze in jude
cătorul unui alt guvern și unui alt 
stat". Ca reprezentant al P.S.D.R., 
s-a aflat printre organizatorii con
ferinței socialiste interbalcanice de 
la București (6—8 iulie 1915) și ai 
conferinței socialiste internaționale 
de la Zimmerwald (septembrie 1915), 
unde a reafirmat poziția revoluțio
nară a socialiștilor români de con
damnare a războiului imperialist, a 
oportunismului și reformismului, 
deziunea la principiile marxist-leni- 
niste.

După 1917, C. Racovski s-a Integrat 
în viitoarea evenimentelor revoluțio
nare determinată de Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, partici- 
pînd la activitatea Comitetului so
cial democrat român din Odesa. De
venind apoi cetățean al statului so
vietic, a îndeplinit funcții de răs
pundere pe linie de partid și de stat. 
A suferit represiuni in perioada cul
tului. personalității,.

Ideile de care a fost animat șl 
pentru care a liiptat-G. ;Racoyski au 
devenit azi realitate în patria noas
tră. Sub conducerea Partidului Co
munist Român, oamenii muncii din 
România edifică .societatea socialis
tă la care au năzuit cei mai buni 
dintre fiii acestor meleaguri, între 
care și Cristian Racovski.

n-

Dr. Ion IACOȘ

Vedere din stațiunea balneoclimaterica Slănic Moldova

SPRIJIN... BĂRBĂTESC
(Urmare din pag. I)

care vin în sprijinul 
meilor salariate. Tocmai de 
aceea, Plenara Comitetului 
Central al P.C.R., din 
18—19 iunie a. c„ a trasat 
sarcină tuturor departa
mentelor de resort să ia 
măsuri operative și efi
ciente pentru dezvoltarea 
serviciilor casnice. Cum se 
va proceda practic ? Am 
solicitat în acest sens opi
niile unor cadre de condu
cere din 
centrale în 
butii intră 
servicii.
- In 

ne-a 
Dîngă, 
Uniunii 
rativelor meșteșugărești — 
în urma hotărîrilor ple
narei partidului am stabi
lit un amplu 
acțiune care 
ființarea, pînă 
cembrie a. c„ 
toate .județele, 
vități casnice, din categoria 
celor solicitate pe plan local. 
Pentru cunoașterea cerințe
lor populației vor fi orga
nizate consfătuiri cu guspo-

fe-

departamentele 
ale căror atri- 
prestările de

nece 
declarat 
director 

centrale

privește,
Dumitru

In cadrul 
a coope-

de 
în- 
de-

program 
vizează
la 31
în absolut 

a unor acti-

dinele, solicitîndu-li-se pă
rerea asupra necesității și 
priorității unei activități 
sau alteia. Totodată, ne-am 
gindit să venim in spriji
nul femeilor salariate cu o 
altă măsură complimen
tară : înființarea, in prin
cipalele orașe, a unor dis
pecerate la care să fie so
licitate absolut toate servi
ciile, evitîndu-se drumu
rile repetate pînă la fie
care unitate în parte.

— Cooperația de consum, 
ne-a declarat ing. loan 
Bucșa, vicepreședinte al 
Centrocoop, și-a însușit 
întru torul critica re
feritoare la insuficienta 
preocupare privind dezvol
tarea necorespunzătoare a 
serviciilor publice, în gene
ral, și a celor casnice, în 
special. Pornind de la o a- 
semenea realitate existentă 

unde 
în

și în mediul rural 
ne desfășurăm 
principal, 
Comitetul
Centrocoop a 
cent un program de mă
suri prin care se prevede 
sporirea numărului unită
ților prestatoare (dublarea 
sau chiar triplarea lor) cu

noi,
activitatea 
executiv 

stabilit
al 

re-

precădere în unele profile 
care se adresează femei
lor : lenjerie, broderie, tri
cotaje, confecții, articole 
pentru noi-născuți, rema
iat ciorapi, închirieri de o- 
biecte gospodărești, boian- 
gerie, vopsitorie etc. Tot
odată, s-au stabilit măsuri 
pentru organizarea unei 
mai «corespunzătoare rețele 
de spălătorii și curățătorii 
chimice în mediul rural, 
precum și înființarea — 
prin coordonarea eforturi
lor cu consiliile populare 
— a băilor publice în toate 
comunele. Concomitent, 
vom acționa pentru dezvol
tarea capacității brutăriilor 
sătești care pregătesc pro
duse de panificație cu ma
teria primă a popu
lației ș. a.

— Și unitățile întreprin
derilor subordonate 
liilor populare, 
rat ing Ion 
vicepreședinte 
tului pentru 
populare, au 
sporirea serviciilor 
ce. în cadrul plenarelor lo
cale ale consiliilor de coor
donare a activității de a- 
provizionare și a prestări
lor de servicii — plenare

consi- 
ne-a decla- 

Chirilescu, 
al Comite- 

consiliile 
In vedere 

casni-

care s-au desfășurat în a- 
ceste zile în toate județele 
țării — au fost stabilite 
planuri concrete de măsuri 
prin care au fost antrena
te la un efort suplimentar 
de dezvoltare a prestărilor 
de servicii și întreprinde
rile consiliilor populare. 
Prin noile activități care 
se vor organiza se are in 
vedere 
femeilor salariate în gos
podărie (preluindu-se 
de către unitățile de 
cialitate — o serie de 
cini casnice), astfel ca ele 
să dispună de mai mult 
timp pentru educarea co
piilor.

...Reținînd , preocupările 
departamentelor care se 
ocupă cu prestările de ser
vicii, vrem să credem că 
ele sînt un răspuns și la 
întrebările pe care ni le-am 
pus la Iași și-n alte locali
tăți. Femeile salariate aș
teaptă — și pe drept cu- 
vînt — ca programele de 
măsuri adoptate SA FIE 
GRABNIC și IN TOTALI
TATE traduse în viață, 
astfel încit rețeaua unități
lor de servire publică să 
satisfacă cit mai corespun
zător cerințele.

ușurarea muncii

spe- 
sar-
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Fotbalul din nou în arenă BALCANIADA DE NATAȚIE

Noi succese ale sportivilor 
români

ETAPA I A DIVIZIEI A

REZULTATE TEHNICE
e C.F.R. CLUJ — F. C. PETROLUL 2—1 (1—0). Au marcat : Aclam 

(C.F.R., min. 26), Cozarec (F. C. Petrolul, min. 46), Adam (min. 90).
• STEAUA — C.S.M. REȘIȚA 1—1 (1—0). Au marcat : Szabados (Steaua, 

min. 34), Pușcaș (C.S.M. Reșița, min. 90).
« STEAGUL ROȘU — U. T. ARAD 2—0 (1—0). Au marcat : Pesearu 

min. 29), Kadar min. 74).
• JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 (1—1). Au marcat : Oble- 

menco (Univ. Craiova, min. 29), Stocker (Jiul, min. 36).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA — A.S.A. TG. MUREȘ 3-1 (0—1). Au 

marcat : Mureșan (A.S.A., min. 31), Bungău (Politehnica, min. 62, clin penal
ii), Pîrvu (Politehnica, min. 87), La(a (Politehnica, min. 89).

• S.C. BACAU — RAPID 1—3 (0—0). Au marcat : Bălută (S.C.B., min. 
67), Dumitriu (Rapid, min. 72), Ncagu (Rapid, min. 87 și min. 90).

« F. C. ARGEȘ — „U“ CLUJ 1—0 (1—0). A marcat : Vlad (min. 38).
• POLITEHNICA IAȘI — SPORTUL STUDENȚESC 1—0 (0—0). A mar

cat : Ailoaic (min. 46).
• DINAMO — F. C. CONSTANȚA 1—1 (1—0). Au marcat : Dumitrescu 

(Dinamo, min. 32), Mărculescu (F. C. Constanta, min. 56).

REZULTATE IN DIVIZIA B
SERIA I : F. C. Galați—C.F.R. Paș

cani 0—0 ; Oțelul Galați—Știința 
Bacău 0—0 ; Victoria Roman— 
Ceahlăul P. Neamț 1—0 ; Celuloza 
Călărași—Gloria Buzău 2—2 ; Metalul 
Mija---- Progresul Brăila 1—0 ; Viito
rul Vaslui—Delta Tul cea 1—1 : Petro-, 
Iul Moinești—Metalul Plopeni 0—2 ; 
Caraimanul Bușteni—C-.S.U. Galați 
0—1 ; C.S.M. Suceava—Constructorul 
Galați 1—0.

SERIA a Il-a : Carpați Brașov— 
C. S. Tîrgoviște 2—0 ; Flacăra Mo- 
reni—Metalul București 1—0 ; Gaz 
Metan Mediaș—Nitramonia Făgăraș 
3—1 ; Minerul Motru—Metalul Dro- 
beta Tr.-Severin 0—1 ; Autobuzul

TENIS DE MASĂ

Junioarele noastre 
campioane europene

Duminică au luat sfîrșit la Atena 
campionatele europene de tenis de 
roasă pentru juniori. Reprezentan
tele noastre Lidia Ilie și Ligia Lupu 
au obținut medalia de aur în proba 
de dublu, iar în proba de simplu fe
minin Lidia Ilie a cîștigat medalia 
ue argint.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ca urmare * măsurilor 
apariția hotărîrii plenarei 
voltarea continuă 
tă un suflu 
de acțiune - .
prindă viață. Numeroaselor forme cunoscute de atragere a tinerilor 
terenurile de sport li s-au adăugat inițiative și acțiuni noi, fiecare 
efecte directe asupra creșterii numărului celor cc devin „prieteni 
sportului", asupra sporirii spectaculozității întrecerilor (de aci, și 
plus vizibil de spectatori 1). Există, totodată, preocupări mai susținute 
și in direcția asigurării șl dezvoltării bazei materiale necesare, accen
tul punindu-se atit pe folosirea condițiilor existente, cit și pe amena
jarea unor terenuri simple, a unor spații de antrenamente. Și totuși 
nu peste lot și nu in permanență se face ceea ce ar trebui să se facă.

Vara s-apropie de asfințit ; mai 
avem totuși încă o lună bună de 
vacanță școlară. Cum se prezintă in 
«cest sezon — și. mai ales, ce oferă 
— bazele sportive, pentru timpul li
ber al elevilor, al studenților, al ti
nerilor în general ? Un raid între
prins în aceste zile a evidențiat ci
teva constatări îmbucurătoare, dar, 
din păcate, și unele aspecte de for
malism, de lipsă a spiritului' gospo
dăresc și dezinteres față de organi
zarea unor activități sportive cu 
largă audiență.

Despre stadionul „Tinerelului" am 
avut prilejul să discutăm în repetate 
rînduri. Numeroasele și variatele te
renuri șl spații pentru sport, pentru 
mișcare, cabinele, vestiarele și cele
lalte instalații auxiliare — toate am
plasate ne o mare întindere, intr-un 
excelent' cadru natural — sînt în mă
sură să asigure o toarte bogată acti
vitate. Numai că „momentele de 
virf" — cînd, intr-adevăr, este o plă
cere pentru oricine să ia parte acti
vă sau să asiste din tribune la Între
cerile de la „Tineretului" — si ut 
foarte rare tocmai acum. în zilele 
vacanței mari ! Nu putem explica 
deloc cum se face că, pe Întinsele 
„hectare sportive" de aici, cel mai 
adesea, nu vezi decît cîțiva tineri in 
jurul vreunei mingi sau antrenîn- 
du-se pe pista de atletism. Este ade
vărat, la avizierul stadionului. un 
grafic mare arată că toate terenurile 
sînt ocupate sau reținute de diferite 
cluburi și asociații sportive. Realita
tea este cu totul alta. La cele a- 
proape 20 de panouri de baschet, pe 
terenurile de volei sau de handbal, ne 
multele terenuri cu iarbă, la por
ticurile de gimnastică, la scripeții

București—Metrom Brașov 0—0 ; Di
namo Slatina—Electroputere Craiova 
2—1 ; S. N. Oltenița—Chimia Rin. 
Vilcea 3—2 ; Tractorul Brașov—Dună
rea Giurgiu 2—0 ; C.S.M. Sibiu— 
Progresul București 0—0. ...

SERIA a III-a : U. M. Timișoara— 
Metalurgistul Cugir 1—0 ; F. C. Bi
hor—C.F.R. Arad 1—0 ; Industria Sîr- 
mii—Minerul Anina 3—0 ; Minerul 
Deva—Olimpia Satu-Mare 0—0 ; Tex
tila Odorhei—Corvinul Hunedoara 
2—1 ; Arieșul—Gloria Bistrița 2—1 ; 
Victoria Cărei—Minerul Baia Mare 
2—0 ; Vulturii Textila Lugoj—Olim
pia Oradea 1—1 ; Minerul Cavnic— 
C.F.R. Timișoara 2—0.

TENIS

Finală Ilie Năstase - 
Orantes

Finala probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Cincinnati (Ohio) se va dis
puta intre campionul român Ilie 
Năstase și spaniolul Manuel Orantes. 
în semifinale, Ilie Năstase l-a învins 
cu 7—5, 6—3 pe iugoslavul Nikola Pi- 
lici, iar Manuel Orantes l-a întrecut 
cu 6—3, 6—1 pe americanul Jimmy 
Connors.

stabilite 
C.C. al

a educației fizice 
nou în activitatea sportivă 
întocmite și discutate amănunțit — au început

și angajamentelor luate după 
P.C.R. cu privire la dez- 
și sportului — se consta- 

de masă. Planurile 
să 
pe 
cu 
ai 

un
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ZILNIC O ORĂ PENTRU SPORT ȘI SĂNĂTATE

„REPRIZA A DOUA" A VACANȚEI VA FI
MAI BOGATĂ ÎN ACȚIUNI PE STADIOANE ?

pentru forță șl tn atîtea și atitea 
locuri de pe această mare bază spor
tivă — o liniște desăvirșită, nici ți
penie de om. De altfel, prin însuși 
modul in care permite accesul, sta
dionul „Tineretului" este mai mult 
decît neospitalier. Are trei intrări, 
dar numai una singură — în fapt o 
portiță (spre bd. Mărăști) — des
chisă. Considerîndu-se. probabil, că 
și aceasta este prea mult. în loc de 
„bun venit", vizitatorii ocazionali
sint întrebați, adesea........ ,pe cine
căutați ?“, adică ce caută la sta
dion. Este o situație ce datează 
de ani de zile și. din păcate, nu 
întreprinde nimic pentru a 
schimba.

Situația
parte, și 
Capitală : 
doar lunea și numai in gruptțri or- 

se
o

este asemănătoare, tn bună 
la alte baze sportive din 

la „Progresul" — unde

Prima acțiune la poartă I (Fază 
din meciul Steaua — C. S. M.

Reșița)

Foto : E. Dichiseanu

ETAPA VIITOARE
Miercuri 15 august

„U“ Cluj—Politehnica Iași ; 
F. C. Constanța—Steaua ; F. C. 
Petrolul—Dinamo ; A.S.A. Tg. 
Mureș—C.F.R. Cluj ; Rapid—F.C. 
Argeș ; Universitatea Craiova— 
Steagul roșu ; C.S.M. Reșița— 
Jiul ; Sportul studențesc—Poli
tehnica Timișoara : U. T. Arad— 
S. C. Bacău.

ATLETISM

Marele premiu al ziarului „Munca“ la marș

Ieri s-a desfășurat în Capitală cea 
de-a XlII-â ediție a tradiționalei 
competiții de marș „Marele Premiu 
al ziarului Munca".

în proba internațională de ștafetă 
3X10 km, la startul căreia s-au ali
niat atleți din patru țări, victoria a 

au
„Autobuzul",

ganizate (!) 
tier ; la

acces copiii din car- 
.tubuzui", „T.U.G.", 

U.R.E.M.O.A.S., Laromet, Vulcan — 
terenurile sînt prea puțin sau deloc 
puse la dispoziția tinerilor. Cu toate 
eforturile — lăudabile, desigur — fă
cute de clubul sportiv municipal de 
a înjgheba unele acțiuni sportive de 
larg interes cetățenesc (la Herăstrău, 
mai ales), nu se poate spune că în 
parcurile bucureștene — locuri de a- 
grement cu spații largi, cu lacuri sau 
„ochiuri de apă", frecventate perma
nent de mii și mii de cetățeni —

sporturile, jocurile de mișcare, cano
tajul sînt la îndemina oricui, făcind 
parte din programul permanent ofe
rit, în colaborare cu specialiștii, de 
administrațiile \ parcurilor. Repetăm : 
ceea ce s-a reușit pină acum trebuie 
apreciat, dar de ce atit de rar și nu
mai... pentru a demonstra că se poa
le. că sportul are priză la public ?

La stadionul „Tinerelului" — ca să 
1 revenim la această bază sportivă 

unde tn plină vară ...nu se Intîmplă 
nimic — este vorba, se pare, de un 
cerc vicios. Administrația stadionului 
primește cereri (și, in general, le re
zolvă favorabil) doar de la asociații 
sau cluburi sportive. De organizat nu 
organizează nimic, pentru că, se 
zice, nu există cadrele necesare. Dar 
în incinta stadionului iși au sediile, 
intre altele, clubul sportiv școlar.
Școala sportivă de atletism Școala
sportivă nr 1 etc. cu numeroși an
trenori și alți specialiști salariați I

Tn cadrul campionatelor balcanice 
de natație de la Dubrovnik, proba de 
400 m liber a fost cîștigată de re
cordmanul român Marian Slavic, cro
nometrat in 4T6”l/100 (nou record 
balcanic). Proba masculina de șta
fetă 4X100 m liber a revenit echipei 
României cu timpul de 3’39”, care 
constituie un nou record republican. 
Două victorii au fost repurtate In 
probele feminine. Anca Groza s-a 
clasat pe primul loc la 200 m delfin 
in 2'27”6/100, iar tinăra Camelia Ho-

Un cros fără precedent:

Singurul participant... 
profesorul metodist!

Poate vă mai aduceți 
aminte, pe la mijlocul 
luni aprilie, in rubrica 
de sport a ziarului 
„Scinteia" era eviden
țiată organizarea crosu
lui „In cinstea lui 1 
Mai" de către organe
le sportive ale secto
rului 8 din Capitală. 
Fusese intr-adevăr o 
întrecere de masă, ti
nerească si palpitantă, 
plăcută pentru miile 
de concurenți ca si 
pentru zecile de mii 
de privitori, lată de 
ce, atunci cină am fost 
înștiințați de către 
Consiliul municipal 
pentru educație -fizică 
și sport București că 
sectorul 8 organizează 
duminică un alt cros 
cu caracter festiv, 
ne-am grăbit să por
nim spre locul de con
curs — baza nautică 
Străulești. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit 
baza respectivă fusese 
inaugurată cu o zi 
înainte și avusesem o- 
cazia să ne convingem

cu propriii noștri ochi 
că ea oferă un exce
lent cadru de agre
ment sportiv. Aici insă 
— surpriză ! — la start 
nu era prezent nici un 
alergător.

E drept, toate cele
lalte erau în deplină 
ordine. Profesorul me
todist Dan Popescu 
marcase traseul, tiche- 
tele de participare si 
numerele de alergare 
erau așezate teanc, 
podiumul de premiere 
și masa cu trofeul și 
diplomele erau la lo
cul lor. cronometrai 
aștepta șl el să-și facă 
datoria, Nu lipsea nici 
milițianul, probabil ca 
să împiedice pătrun
derea spectatorilor pe 
traseu. Lipseau insă... 
crosiștli.

Trebuiau să fie — și 
n-au fost — tineri de 
la asociațiile sportive 
Tehnometal. Laromet. 
Grivița roșie. Dacia. 
Marmura, Sănătatea. 
I.D.E.B., Chitila, Mo-

revenit selecționatei reprezentative 
„Munca" (I. Stan, I. Găsitu, C. Ena- 
che) cu timpul de 2h 14’52”. Pe locu
rile următoare s-au clasat P.T.T. II 
— 2h 16’3”, Trud (Moscova) — 2h 
17’14” și Dinamo — 2h 18’37”.

Proba pentru juniori, disputată pe

Acum, vara, elevii, școlile fiind 
în vacanță, oficial la porțile stadio
nului nu mai bate nimeni. Totuși, 
copiii din cartier, liberi fiind, vin 
(sau ar dori să vină 1) pentru o 
..miuță" de fotbal, pentru a juca 
baschet sau handbal, spre exemplu. 
Dar nimeni nu-i primește, nimeni 
nu le asigură un cadru cit de cit 
organizat și plăcut. Oare la „Ti
neretului" n-ar putea lua ființă 
un cențru sau mai multe centre 
de inițiere sportivă ? Dacă nu 
zilnic, cel puțin la sfîrșitul fie

în loc de concluzie la raidul ____ ................. .. . .......
factorii cei mai autorizați ai mișcării sportive bucureștene, prim-vice- 
președintele Consiliului municipal pentru educație fizică și sport, prof. 
Tudor Vasile : „Am așteptat și noi (poate cam mult) să vedem ce in
tenții au proprietarii marilor baze sportive ; dacă, in colaborare cu 
profesorii de educație fizică, inspectorii școlari, conducerile de școli, 
organizațiile de pionieri și de U.T.C., organizează permanent activi
tăți de masă, desebizind larg porțile, chemând și indemnind tinerii să 
facă sport. Și din constatările noastre rezultă că. după acele frumoase 
acțiuni din primăvară și citeva mai recente inițiative interesante pe 
plan local, activitatea nu a progresat peste tot, nu s-a dezvoltat la 
nivel de masă. Ceea ce mi se pare și mai nefiresc este faptul că. în 
foarte numeroase școli, pe terenurile de sport nu există încă 
organizat, deși inspectoratul școlar 
ciale. precise și obligatorii, pentru 
didactice respective".

...Punind punct însemnărilor de 
fapt este speranța tinerilor amatori 
vacantei va fi mult mai bogată in 
permanenf. pe toate stadioanele, pe toate terenurile de sport din Capi
tală și din alte localități din (ară unde situația este asemănătoare.

tescu, în etate de 14 ani. a cîștigat 
proba de 200 m bras in 2’53"8/100.

★

La Zagreb, In cadrul balcaniadei de 
sărituri in apă, proba feminină de 
platformă a fost dominată de spor
tivele românce Melania Decuseară — 
260,10 puncte și Angela Popescu — 
245,97 puncte, care au ocupat tn or
dine primele două locuri. Pe locul 
trei s-a clasat Mitkova (Bulgaria) — 
236,58 puncte.

goșoaia și altele. Ce 
s-a intimplat, să zi
cem, din luna aprilie 
și pină astăzi ? Nu le 
mai place tinerilor din 
sector alergarea ? Sau, 
mai degrabă, asociații
le sportive, organiza
torii de la sector și cei 
din întreprinderi și in
stituții s-au lăsat pe 
tinjeală după citeva 
reușite ? ■

înclinăm să credem 
că aceasta din urmă 
este cauza adevărată, 
cu atit mai mult, cu 
cit sîmbătă după-a- 
miază, la finala crosu
lui similar organizat 
in sectorul 1. am ob
servat o participare 
destul de numeroasă 
— vreo fiOO de tineri, 
care de-abia ieșiseră 
de lă muncă — si care 
au luat parte cu multă 
voie bună la o între
cere frumoasă, dîrză. 
in cadrul parcului 
Herăstrău.

Octavian V1NTILA

distanța de 3 km, a fost cîștigată de 
Iulian G.ălineață (Dinamo).

Cursa de ștafetă 3X10 km, rezer
vată „veteranilor", a revenit forma
ției P.T.T. (D. Paraschivescu, I. Urse, 
V. Mitrea), cronometrată în 2h 57’50”.

B B

cărei săptămîni, la activitățile recrea- 
tiv-distractive ale celor ce vin în a- 
ceastă frumoasă zonă a Capitalei s-ar 
putea adăuga practicarea sportului 
preferat. Adresind asemenea între
bări responsabililor sportului din 
sectorul 1 — un sector unde n-am 
putea spune că lipsește experiența 
organizării unor astfel de acțiuni — 
vei află, firesc, un răspuns afirma
tiv. Dar angajamentele și promisiu
nile nu au deloc, în acest caz, acope
rirea faptelor. Un adevărat hățiș de 
explicații și „cauze obiective", la 
care se apelează, de regulă, vin să 
demonstreze nu imposibilitatea 
transpunerii în practică a unor 
astfel de activități sportiv-recreative 
de largă popularitate, ci, din păcate, 
comoditatea, exagerarea 
neînțelegerea integrală a 
în hotărîrea plenarei . ..
Central se vorbește, clar și precis, de 
obligația forurilor de resort de a asi
gura folosirea intensă a tuturor ba
zelor sportive, de faptul că. în do
meniul educației fizice și sportului 
de masă, consiliile populare. îm
preună cu consiliile pentru educație 
fizică și sport trebuie să se preocupe 
de organizarea unor activități spor
tive variate în cartiere și zonele de 
agrement, extinzindu-se centrele pen
tru servirea sportivă a populației.

greutăților, 
sarcinilor. 

Comitetului

nostru, reținem spusele unuia dintre

nimic 
municipal a emis instrucțiuni spe- 
directorii de scoli, pentru cadrele

față, ne exprimăm speranța — de 
de sport — că „repriza a doua" a 
acțiuni sportive de masă, tn mod

Ion DUMITRIU

Excelenței Sale
Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru .
NICOSIA

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, Excelență, sincere felici
tări, cele mai bune urări de viață îndelungată, sănătate și de fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot prieten.

, NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Întîlnirea președintelui Consiliului Central al U.G.S.R. 
cu secretarul general al Confederației Generale Italiene a Muncii

Tovarășul Mihai Dalea. președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, s-a întilnit cu tovarășul Lucia
no Lama, secretar general al Con
federației Generale Italiene a Mun
cii, care se află la odihnă in țara 
noastră la invitația Consiliului Cen
tral al U.'G.S.R.

La întilnire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă

în județul Bistrița-Năsăud 
s-a încheiat secerișul

Intr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid, Consiliul popular județean 
Bistrița-Nâsăud raportează că 
unitățile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție au 
încheiat recoltarea griului de pe 
întreaga suprafață cultivată.

„Oamenii muncii din agricul
tura județului nostru — se arată 
în telegramă — sub îndrumarea 
atentă a organelor și organizații
lor de partid, desfășoară în conti
nuare o intensă activitate pentru

DE ZIUA MINERULUI
DEVA (Corespondentul „Scînteii", 

Sabin lonescu). — Precedată de nu
meroase manifestări cultural-artisti- 
ce și științifice, sărbătorirea Zilei mi
nerului în județul Hunedoara a fost 
marcată ieri de. numeroase adunări 
festive în cadrjjl cărora membri ai 
biroului și activiști ai comitetului ju
dețean de partid au ținut expuneri 
pe tema vieții și activității minerilor 
din țara noastră, a înaltei prețuiri 
de care se bucură acest înaintat de
tașament al clasei noastre muncitoa
re. Cu prilejul adunării de la Lupeni, 
in semn de recunoștință față de îna
intași, participanții au depus jerbe 
de flori la placa comemorativă a 
luptelor minerești din 1929, din in
cinta minei. Asemenea adunări fes
tive au mai avut loc la Uricani. Ani- 
noâsa, Vulcan, Tebea, Ghelar, Petvila 
și în toate celelalte localități miniere.

Tot în cursul zilei de ieri, la Deva 
și Petroșani a avut loc solemnitatea 
înmînării de ordine și medalii acor
date de Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România unui număr 
de 210 mineri din județ care s-au

Pregătirea magaziilor pentru produsele toamnei
(Urmare clin pag. 1)

100 000 de tone. La inițiativa 
comitetului județean de partid, 
execuția lor a fost încredințată între
prinderilor de construcții specializate 
din județ, astfel incit ele să poată fi 
terminate pină la stringerea recol
tei de toamnă. Dacă la pătule exis
tă garanții că acestea vor fi date in 
folosință la termenele stabilite, nu 
același lucru se poate spune despre 
unele depozite mari de cereale, cum 
ar fi, de pildă, cel aflat în construc
ție la Galati. Deși termenul de dare 
în folosință era sfirșitul lunii iunie, 
nici pină acum nu este gata. Mai 
mult : cel de-al doilea termen 
stabilit — sfirșitul lunii august — 
se pare că nu va fi respectat. Pen
tru realizarea acestui obiectiv de 
investiții lucrează patru întreprin
deri de construcții : I.C.A.Z.,
I.C.C.F., Electromontaj și I.F.A.- 
București. Cine se face totuși vino
vat pentru neintrarea la termen in 
funcțiune a acestei capacități ? E 
greu de aflat, pentru că fiecare dă 
vina pe celălalt. La această intîr- 
ziere a contribuit și beneficiarul 
care n-a asigurat în totalitate uti
lajele.

O problemă nerezolvată o consti
tuie terminarea construcțiilor noilor 
magazii de la bazele de recepție de 
la Cudalbi și Smulti, cu o capaci
tate totală de 7 200 tone, unde Cen
trala de valorificare a cerealelor nu 
a asigurat fondurile necesare la în
treaga valoare a documentației, din 
care cauză cei doi constructori, 
I.C.A.Z. Galați și Trustul de con
strucții Galati, nu pot continua lu
crările. E adevărat, încă din vară s-a 
identificat un spațiu de 24 000 tone. 
Dar această capacitate nu este sufi
cientă. Problema asigurării spațiului 
deficitar nu poate fi rezolvată decit 
printr-o conjugare a eforturilor con
structorilor, beneficiarilor, cit și cu 
un sprijin mai eficient din partea 
centralei de valorificare și produce
re a nutrețurilor combinate.

Numeroase probleme legate de 
păstrarea produselor agricole de 
toamnă se ridică -și în județul Con
stanta — arată corespondentul nos-

A rămas puțin limp pină la începerea recoltatului la floarea-soarelui. 
De aceea trebuie depuse eforturi ea toate spațiile de depozitare existente 
să fie pregătite temeinic, să lie grăbită construirea celor noi, astfel ca re
colta să poată fi păstrată in cele mai bune condiții.

Inițiativa constructorilor dc a litera duminicile și sărbătorile din august 
va influenta, desigur, pozitiv și pregătirile pentru cămările toamnei.
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NUMERELE EXTRASE LA PRIMA TRAGERE EXTRAORDINARĂ 
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FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI 

PENTRU FAZELE I și a Il-a (ex
tragerile I — a V-a) 1 856 000 lei ((pro
vizoriu) ciștigurile de la faza a III-a 
se suportă din fondul special al sis
temului.

FAZA I
EXTRAGEREA I : 45 33 12 14 25
EXTRAGEREA a Il-a : 21 27 13 

46 11 

caldă, prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la ac
tivitatea și preocupările sindicatelor 
din cele două țări, precum și cu 
privire la căile și mijloacele de dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
cooperare intre sindicatele și oame
nii muncii din România și Italia. 
Au fost abordate, de asemenea, une
le probleme ale mișcării sindicale 
internaționale.

(Agerpres)'

recoltarea și depozitarea in cele 
mai bune condiții a furajelor, pre
gătirea la un nivel calitativ supe
rior a campaniei însămînțărilor de 
toamnă și predarea in cel mai 
scurt timp a obligațiilor fată de 
stat.

Ne angajăm să nu precupețim, 
nici un efort pentru folosirea cit 
mai eficientă a resurselor de care 
dispunem, în vederea traducerii in 
viață a hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului cu privire la sporirea 
producției agricole vegetale și 
animale".

distins in vasta muncă de construcție 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. La solemnitatea de la Pe
troșani, la care a participat și tova
rășul Bujor Almășan, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, înaltele 
distincții au fost înmînate de tovară
șul loan Anton, membru al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, iar la Deva de tovarășul 
Vichente Bălan, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean.

ORADEA (Corespondentul „Scln- 
teii", Dumitru Gâță). — în mai multe 
centre muncitorești din jud. Bihor, 
printre cave Voivozi, Dobrești, Su- 
plac-Barcău. au avut loc, duminică, 
ample serbări cîmpenești dedicate 
traditioihăIei sărbători a Zilei mine
rului. Au luat parte peste 5'000 de 
mineri. CU- rherhbrii lor de familie, de 
la exploatările Dobrești, Cuzap, Băița 
ș.a. Formații artistice de amatori din 
Oradea, orașul dr. Petru Groza, Voi
vozi, Aleșd și Marghita au prezentat 
b'ogate programe cultural-artlstice.

tru George Mibăescu. în vederea 
rezolvării lor. la nivel județean s-a 
organizat o discuție cu toți factorii 
de răspundere, depistindu-se toate 
capacitățile existente — magaziile, 
pătulele vechi din incinta unităților 
agricole. în același timp s-au asigu
rat materialele necesare și forța de 
muncă pentru construirea de noi 
spatii din materiale ușoare, amena
jarea unor platforme betonate pen
tru depozitare, atit la unitățile I.V.C., 
cit și la fabricile de nutrețuri com
binate.

La Nicolae Bălcescu și Cio- 
cirlia, la fabricile de nutrețuri 
combinate Poarta Albă și Lumina se 
lucrează la amenajarea de platfor
me pentru depozitarea porumbului, 
eu o capacitate de 30 000 de tone. 
A început, de asemenea, amena- 
jareș de noi pătule, lucrările fiind 
mai avansate îndeosebi în unitățile 
din Gasicea, Cobadin, Nicolae 
Bălcescu, Tirgușor și Palazu-Mare. 
Asemenea exemple bune, din pă
cate,_ șint puține și nu 'acope
ră rămînerile în urmă din celelalte 
unități. Pe total, în județe, planul 
valoric la pătule a fost realizat în 
proporție de 9 la sută, ceea ce în
seamnă foarte puțin fată de grafi
cele stabilite. Pătulele sînt con
strucții simple, cu o durată de 
execuție mai scurtă. Există, deci, 
posibilitatea ca ele să fie gata la 
termenul prevăzut. Este insă nevoie 
de o bună organizare a activității, 
care să asigure, pe fiecare șantier, 
o desfășurare normală a muncii.

Rămineri în urmă se înregistrea
ză și lâ construcția magaziilor pen
tru floarea-soarelui. După datele 
existente la întreprinderea jude
țeană de valorificare a cerealelor 
rezultă că lucrările au început. 
E adevărat, cu mare întîrziere, dar 
au început. ' Numai că, în aceste 
magazii, trebuie să se depoziteze 
recolta acestui an și nu cea a anu
lui viitor, atunci cînd vor fi date 
ele în folosință. Răspunderea pen
tru aceste întîrzișri o poartă bene
ficiarul, care nu s-a îngrijit să asi
gure la timp documentația, să con
tracteze lucrările cu constructorul.

EXTRAGEREA a III-a : 12 4 36 
17 29

FAZA a Il-a
EXTRAGEREA a IV-a : 44 10 14 9 

39 42
EXTRAGEREA a V-a ; 5 45 1 31 

8 40
FAZA a Ill-a
EXTRAGEREA a VI-a : 28 40 21 

5 29



încheierea lucrărilor sesiunii EC.OS.O.C.Perspective favorabile amplificării ROMAcooperării
GENEVA 12 (Agerpres). — La Ge

neva au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a 55-a sesiuni a Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.). Reuniunea a adoptat 
o serie de rezoluții și recomandări 
relative la o arie largă de proble
me ale politicii economice și sociale 
mondiale. Delegațiile majorității sta
telor participante au relevat, în ca
drul dezbaterilor, ca un factor sem
nificativ. îmbunătățirea climatului 
internațional, apreciind că această 
împrejurare deschide perspective fa
vorabile amplificării și diversificării 
cooperării interstatale, in interesul 
tuturor națiunilor.

interstatale
A fost adoptată o rezoluție care 

conține recomandărj privind institui
rea unui sistem îmbunătățit de coo
perare în domeniul raporturilor va
lutare și economice, care să cores
pundă intereselor tuturor țărilor.

Sesiunea a evidențiat o intensifi
care a eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a-și vedea salvgar
date interesele lor economice și co
merciale.

Recomandările sesiunii E.C.O.S.O.C. 
vor fi examinate, ca una din temele 
prioritare, la cea de-a 28-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 12 (Corespondență de la 

I. Badea). — Pe măsură ce ancheta 
asupra activității conducătorilor or
ganizației ilegale „E.O.K.A.-II“, ares
tați recent de poliția cipriotă, și ana
liza celor peste 400 de documente se
crete găsite la aceștia înaintează, la 
Nicosia ies tot mai pregnant în evi
dență adevăratele intenții ale grupă
rilor inspirate de generalul Grivas.

Astfel, un purtător de cuvînt gu
vernamental a anunțat că, printre 
documentele aflate în posesia lui 
Stavros Stavrou-Syros, comandantul

militar al lui „E.O.K.A.-1I, arestat 
joia trecută la Limassol, a fost găsit 
un plan detaliat privind organizarea 
unei lovituri de stat. Planul — a spus 
purtătorul de cuvînt — poartă nu
mele ,,Apollon" și prevedea declan
șarea unor acțiuni antiguvernamen
tale simultane pe tot cuprinsul 
insulei.

întrebat dacă există vreo legătură 
între planul de asasinare a președin
telui Makarios și planul loviturii de 

- stat, purtătorul de cuvînt guverna
mental a spus că planurile ar fi fost, 
probabil, coordonate.

VIETNAMUL DE SUD

Notă de protest a delegației 
G.R.P. în Comisia militară 

bilaterală mixtă
VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager

pres). — Colonelul Vo Dong Diang, 
locțiitorul șefului delegației militare 
a G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud în Comisia militară bilate
rală mixtă, a trimis o notă președin
telui Comisiei internaționale de con
trol și supraveghere din Vietnam, 
prin care cere efectuarea de cerce
tări privind recentele operațiuni ale 
armatei saigoneze împotriva unor 
teritorii aflate sub controlul Guver
nului Revoluționar Provizoriu.

P. C. Peruan sprijină 
actualul proces 
politic din țară

LIMA 12 (Agerpres). — Ziarul 
,,Unidad“ a dat publicității o decla
rație a Comisiei Politice a C.C. al 
P. C. Peruan, în care se arată că par
tidul comunist își reafirmă sprijinul 
față de evoluția actuală din țară, 
care corespunde intereselor clasei 
muncitoare și întregului popor pe
ruan. Se relevă, in special, adeziu
nea la măsurile de ordin economic 
și social, inclusiv cele referitoare la 
dezvoltarea sectorului proprietății de 
stat și la naționalizarea societății mi
niere americane „Cerro de Pasco".

MARGINALII
O nouă strategie 

a sănătății
Potrivit datelor Or

ganizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.), 
longevitatea medie în 
țările subdezvoltate 
este cu 30-35 de ani 
mai mică decît în ță
rile cu un grad a- 
vansat de industria
lizare, unde se apro
pie sau depășește 70 
de ani.

Prelungirea duratei 
medii a vieții, înlă
turarea marilor dis
crepanțe generate de 
subdezvoltare consti
tuie obiective majore 
ale O.M.S. și, în gene
ral, ale întregii lumi 
contemporane. în acest 
scop au fost între
prinse ample studii, 

/ îa scara întregului 
glob, pentru stabili
rea „densității medi
cilor" și a măsurilor 
ce se impun în vede
rea acoperirii „zone
lor albe", lipsite de 
cadre medicale. Con
statările nu sînt de
loc îmbucurătoare : în 
timp ce în țările dez
voltate revine un me
dic la mia de locui
tori, intr-un număr de

20 de state africane 
proporția este de un 
medic la 25 000-90 000 
locuitori, iar în a- 
numite zone rurale 
proporția este chiar 
de 1 la 200 000 I

întrucît nu se în
trevede posibilitatea 
reducerii rapide a 
unui asemenea han
dicap, experții O.M.S. 
propun soluționarea 
penuriei de medici 
printr-o nouă politi
că de formare a ca
drelor medicale. Ea 
constă, în esență, în 
pregătirea de așa-nu- 
miți „ofițeri ai sănă
tății", de fapt asis
tenți medicali, care 
vor urma cursurile u- 
nor școli speciale de 3 
ani, după absolvirea 
școlii generale (de 8-9 
ani). în afara cunoș
tințelor ce se predau 
astăzi în mod obiș
nuit celor ce vor să 
devină asistenți me
dicali, „ofițerii sănă
tății" vor primi no
țiuni fundamentale în 
ce privește punerea 
diagnosticului, pres
crierea de tratamente.

stabilirea unor măsuri 
de medicină preven
tivă și igienă a me
diului. Asistat de o 
infirmieră, de o moa
șă și un igienist, 
„ofițerul sănătății" va 
fi afectat unei baze 
medicale, care va a- 
coperi un sector cu 
o populație de 5 000- 
6 000 oameni. Un 
singur medic urmea
ză să conducă 5—6 
echipe de acest tip și 
să rezolve direct doar 
cazurile cele mai gre
le. Fiecare medic va 
fi atașat unui spital 
regional.

într-o țară de pro
porții mijlocii, a- 
preciază specialiștii 
O.M.S., vor fi sufi
ciente 5-6 regiuni sa
nitare, grupate în ju
rul capitalei. Noua 
strategie împotriva 
maladiilor, speră au
torii proiectului, va 
contribui la ridicarea 
din punct de vedere 
sanitar a regiunilor 
lumii rămase mult în 
urmă sub acest as
pect

Firmele de automobile 
pe drumurile concurenței

„Verdictul în ce 
privește succesul sau 
insuccesul constructo
rilor de automobile — 
scrie „Neue Ziircher 
Zeitung" — îl pronun
ță cumpărătorul". Scri
ind aceste cuvinte, 
ziarul are în vedere 
modificările interve
nite în cursul anului 
trecut pe piața auto
mobilelor. în Elveția 
— considerată ca o 
piață test — concer
nele japoneze au vin- 
dut 33 755 de autove
hicule (printre ele 
firma „Toyota" cu 
20 997 de automobile 
exportate se află în 
capul listei). Odată 
însă cu creșterea vîn- 
zărilor japoneze a 
scăzut numărul de 
autovehicule de pro
ducție vest-europeană 
care-și găsesc plasa
ment pe această pia

ță. Astfel, arată ziare
le, firma vest-germa- 
nă „Volkswagen" care, 
ani de-a rîndul se si-, 
tua pe primul Ioc, fi
gurează acum pe lo
cul cinci.

Motivele acestor 
mutații sint multiple 
— remarcă „Der Spie
gel", care, într-un ar
ticol, se referă la a- 
ceeași problemă. în 
timp ce în ultimul an 
și jumătate modelele 
„Volkswagen" s-au 
scumpit cu 16,5—18,9 
la sută, prețul la „To
yota" s-a majorat nu
mai cu 7,8 la sută. La 
aceasta se mai adau
gă considerente de 
confort și de viteză. 
Pe piața elvețiană, 
firmele nipone au de
pășit însă nu numai' 
„Volkswagen", ci și a- 
semenea producători 
cunoscut! cum sînt

„Fiatul" italian și 
„Fordul" american.

Bilanțul nu îi putea 
lăsa, desigur, indife
renți pe producătorii 
vest-europeni și ame
ricani. Aceștia preco
nizează acum o serie 
de măsuri menite să 
bareze pătrunderea ja
poneză nu numai pe 
piața elvețiană și nu 
numai în branșa au
tomobilelor. „Eveni
mentul merită con
semnat — conchide 
„Neue Ziircher Zei
tung" — deoarece el 
constituie preludiul u- 
nei noi accentuări a 
luptei de concurență 
între Japonia, pe de o 
parte, și o serie de 
țări industriale occi
dentale — de cea
laltă parte".

A
Intîlnirea prim-vicepreședintelui Consiliului 

de Miniștri al României cu secretarul național
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al Partidului Socialist Italian
ROMA 12 (Corespondență de la 

R. Bogdan). — Tovarășul Uie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu 
Francesco de Martino, secretar na
țional al Partidului Socialist Italian.

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej s-a realizat un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea

relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul' Socialist Italian, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Italiană. în acest con
text a fost evidențiată importanța 
deosebită a recentei vizite pe care a 
efectuat-o în Italia președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — moment remarcabil al 
relațiilor de colaborare multilaterală 
dintre cele două țări.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de prietenie și cordialitate.

LA MOSCOVA ȘI-A ÎNCHIS PORȚILE

Expoziția românească „Electronum oferă"
MOSCOVA 12 (Corespondență de 

la N. Crețu). — Expoziția româneas
că „Electronum oferă", organizată de 
întreprinderea de comerț exterior 
Electronum din București în parcul 
Sokolniki din Moscova, și-a închis 
duminică porțile.

în standurile expoziției au fost pre
zentate specialiștilor și publicului vi
zitator sovietic elemente de automa
tizare pentru procesele industriale, 
mașini electronice de calcul, apara
tură electrică de joasă tensiune, e- 
chipamente cu circuite integrate, 
pentru afișarea numerică a cotei, e- 
chipamente de comandă numerică 
pentru automatizarea mașinilor-unel- 
te, receptoare de radio și televiziu
ne produse de fabricile din cadrul 
centralei industriale de electronică și 
automatizări din țara noastră.

Timp de zece zile, între Institutul 
pentru tehnică de calcul din Bucu

rești și specialiștii sovietici aflați în 
pavilionul expoziției din parcul So
kolniki s-a menținut o legătură per
manentă, prin intermediul calculato
rului electronic „Felix C—256". Pen
tru prima oară s-a realizat un dialog 
om-calculator, printr-o legătură tele
fonică obișnuită, cu terminalul aflat 
la peste 2 000 de kilometri. Calcula
torul ,,Felix C—256“ a transmis și a 
răspuns la întrebările puse de spe
cialiștii sovietici, aflați la Moscova, 
după ce în prealabil a prelucrat, în 
fracțiuni de secundă, datele primite.

Referitor la expoziția românească, 
I. K. Prihodov, prim-vicepreședinte 
al Camerei unionale de comerț și in
dustrie, a declarat că ea se înscrie 
în cadrul acțiunilor destinate adînci- 
rii cunoașterii realizărilor poporului 
român, contribuie la dezvoltarea re
lațiilor economice dintre România și 
Uniunea Sovietică.

Astăzi, poporul din Republica 
Africa Centrală sărbătorește 
cea de-a 13-a aniversare a 
proclamării independenței pa
triei sale. Această aniversare 
este marcată de însemnate 
realizări obținute pe calea 
progresului economic și so
cial, urmare a activității dina
mice, constructive a întregului 
popor. Cu prilejul sărbătorii

naționale a Republicii Africa 
Centrală, poporul român 
transmite poporului centrafri- 
can calde felicitări și îi adre
sează urări de noi succese în 
opera de edificare economi
că și socială a țării sale, de 
prosperitate și pace. în foto
grafie : imagine din Bangui, 
capitala Republicii Africa 
Centrală.

Comunicat sovieto-iranian
MOSCOVA 12 (Aggrpres).’ — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul referitor la 
în Uniunea Sovietică 
ministru al Iranului, 
Hoveyda. în cursul

vizita oficială 
a primului 
Amir Abbas 
convorbirilor

purtate cu conducătorii sovietici, se 
spune în comunicat, a fost expri
mată dorința părților de a extinde 
și adinei relațiile de prietenie și 
bună vecinătate dintre cele două

țări. Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
economice, tehnico-științifice și cul
turale.

Părțile au examinat, de asemenea, 
probleme internaționale actuale. Ele 
au salutat destinderea încordării in
ternaționale, convocarea Conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare.

agențiile de presă transmit:
Adunarea Națională pa

kistaneză 1_a ales> duinitiică. in 
funcția de prim-ministru al guver
nului pe Zulfikar Aii Bhutto. Atit 
noul președinte, ales vineri, cît și 
primul ministru își vor prelua în 
mod oficial funcțiile marți, 14 august, 
zi ce coincide cu aniversarea a 26 de 
ani de la proclamarea independenței.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va intruni luni, la ora 19,00 
G.M.T., pentru a examina plîngerea 
Libanului în legătură cu intercepta
rea de către avioane israeliene, dea
supra teritoriului libanez, a unui a- 
vion de pasageri „Caravelle" aparți- 
nind companiei „Middle East Airli
nes", a anunțat președintele pe luna 
in curs al Consiliului de Securitate.

Președintele R.fî. Egipt, 
Anwar Sadat, l-a primit pe vicepre- 
mierul pentru problemele culturii și 
informațiilor, Abdel Kader Hatem, 
care i-a prezentat un raport detaliat 
asupra convorbirilor de la Tripoli 
privind realizarea proiectatei uniuni 
dintre Egipt și Libia.

Greva ilegală din Chile a 
încetat. Proprietarii de autobuze 
din Santiago de Chile au hotărit 
să-și înceteze greva ilegală.

Consiliul electoral din 
Venezuela a anuntat ca> la 9 
decembrie 1973, urmează să aibă loc 
alegeri generale pentru desemnarea 
viitorului șef al statului și reînnoirea 
Congresului Național.

0 delegație a Camerei de 
Comerț a S.U.fi. va £ace> 13 
sfirșitul acestei luni, o vizită în 
Uniunea Sovietică pentru discutarea 
căilor în vederea stimulării colabo
rării bilaterale. Vor fi discutate, de 
asemenea, probleme legate de crea
rea unui consiliu economic sovieto- 
american, în scopul promovării cola
borării economice și comerciale între 
U.R.S.S. și Statele Unite — anunță 
agenția T.A.S.S.

Președintele Siriei, Hafez 
Assad, l-a primit la Damasc pe 
Hassan Sabry El Kholy, reprezentan
tul personal al șefului statului egip
tean. în cursul întrevederii, relatează 
agenția M.E.N., Hassan Sabry El 
Kholy i-a înmînat șefului, statului 
sirian un mesaj din partea președin
telui Egiptului.

Prima expoziție econo
mică și comercială organi
zată de R.P. Chineză în
Argentina s-a deschis la Buenos
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Juan Domingo Peron 
soția sa, Isabel Peron, au acceptat să 
candideze la funcțiile de președinte 
și, respectiv, vicepreședinte al Ar
gentinei. După cum se știe, alegerile 
prezidențiale vor avea loc la 23 sep
tembrie.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Libia 
a dat publicității u.n decret prin care 
sint naționalizate 51 la sută din bu
nurile societății petroliere americane 
„Occidental company of Libya", a- 
nunță agenția M.E.N.

Aires. Pe o suprafață de . aproape 
3 000 de metri pătrați sint expuse 
produse agricole, bunuri realizate de 
industria ușoară și de industria grea, 
precum și articole de artizanat.

în capitala chiliană a fost 
semnată o convenție între Republi
ca Chile și Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.). în baza acestui, docu
ment, Institutul chilian penitru dez
voltarea pescuitului va beneficia de 
un credit de 500 000 dolari, precum 
și de asistență tehnică. Totodată, 
F.A.O. se angajează să ajute guver
nul chilian în eforturile sale de pla
nificare pe scară națională a pescui
tului.

Convorbirile libano-siri-
gjțg* La încheierea celei de-a doua

runde a convorbirilor libano—siriene, 
desfășurată în localitatea libaneză 
Chtaura, vicepremierul și ministrul 
de externe al Siriei, Abdel Halim 
Khaddam, a anunțat că părțile au 
ajuns la o serie de rezultate, care ur
mează să fie supuse spre examinare 
guvernelor celor două țări. El a men
ționat că aceste convorbiri s-au des
fășurat într-un spirit pozitiv și, că 
sint prevăzute noi reuniuni libano- 
siriene.

In încheierea vizitei în
treprinse în Tunisia de mi- 
nistrul de externe al Turciei, Haluk 
Bayulken, la Tunis a fost dat publi
cității un comunicat comun în care 
cele două părți își exprimă „profun
da îngrijorare față de actuala evolu
ție a situației din Orientul Apropiat", 
în legătură cu problema cipriotă, 
părțile își exprimă speranța că ne
gocierile intercomunitare vor con
duce, in viitorul apropiat, la adopta
rea unei soluții echitabile pentru 
comunitățile greacă și turcă.

Zid electronic de-a lun
gul □ 3 200 km

Pentru a combate intensul 
trafic de stupefiante de la gra
nița cu Mexicul, autoritățile Sta
telor Unite au hotărit să con
struiască un adevărat „zid elec
tronic" de-a lungul celor 3 200 
de kilometri de frontieră. A- 
ceaslă barieră constă dintr-o 
succesiune de aparate electro
nice extrem de'sensibile, conec
tate la un puternic sistem de 
alarmă, care detectează cu aju
torul razelor infraroșii orice 
persoană sau mașină ce ar în
cerca să se strecoare peste gra
niță. Instalat în mod experimen
tai în cîteva puncte de frontie
ră, ;,zidul electronic" a trecut cu 
succes examenul eficacității. El 
va fi dat în funcțiune în cursul 
anului viitor.

„Galerie de arta" veche 
de zece milenii

Cea mai mare galerie de artă 
preistorică din lume a fost des
coperită în India, într-o serie 
de 600 de grote situate la 40 km 
sud de Bhopal, în plin centrul 
subcontinentului. Aproape 500 de 
grote sînt împodobite cu desene 
colorate în roșu, alb sau cenu
șiu, reprezentînd animale sălba
tice, pești, scene de dans și 
vînătoare. Arheologii apreciază 
că desenele rupestre datează de 
zece milenii.

Grotele se întind pe o supra
față de 10 kilometri pătrați, in 
inima unui munte acoperit de 
pietre uriașe și înconjurat de 
păduri bogate în vînat. Ansam
blul grotelor poartă denumirea 
de Bhimbetka, derivat din Bhi- 
ma, numele unui erou al renu
mitului poem epic hindus „Ma
habharata".

Dirijat de la distanță
Acest televizor, realizat în 

cadrul biroului de proiectări al 
Uzinei de radio din Minsk, 
U.R.S.S., poate fi dirijat de la 
distanță. Grație unui sistem de 
manevrare, fără fir, „Gorizont- 
105" execută docil operațiile 
dictate pe aparatul de comandă 
— se deschide, își schimbă ca
nalul, reglează imaginea și su
netul. Televizorul este prevăzut

cu un dispozitiv de conectate cu 
videomagnetofonul pentru înre
gistrarea și reproducerea ima
ginii.Misiunea „Skylab"

Astronauții Alan Bean, Owen 
Garriott și Jack Lousma au ob
ținut aprobarea Centrului spa
țial de la Houston de a extinde 
și duminică programul de cer
cetări. Acesta a inclus obți
nerea de noi informații asupra 
zonelor de presiune atmosferică 
redusă și furtuni din vestul Ca
liforniei. inventarierea culturi
lor agricole și a pădurilor din 
California de nord, a resurselor 
naturale si structurilor geologi
ce din Nevada, California și 
Arizona, precum și a eroziunilor 
solului în sudul zonei centrale 
a statului american Arizona. 
Astronauții și-au îndreptat ca
merele de luat vederi asupra 
celor mai înalți munți de pe 
Pământ — masivul Himalaya — 
și au obținut, de asemenea, o 
primă serie de imagini ale vul
canului subacvatic Nishino Shi- 
ma, situat la aproximativ 500 
mile sud de Tokio, care erupe 
începind din luna mai.

Colaborarea țărilor
andine

Radarul... despre pla 
neta Venus

Noi incidente au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în diferite lo
calități din Irlanda de Nord. Astfel, în noaptea de sîmbătă spre du
minică, un grup de elemente înarmate au atacat postul de poliție de 
la Crossmaglen, situat la 67 km de Belfast. Cinci soldați au fost ră
niți, iar postul de poliție în mare parte distrus. Schimburile de focuri 
au durat cîteva ore. Potrivit purtătorului de cuvînt al forțelor brita
nice, aceasta este „cea mai mare luptă dată în ultimul an". Incidente 
au mai fost semnalate și în alte localități. în fotografie : o stradă 

din Belfast unde au avut loc ciocniri

Zilele trecute, ,1a Lima au luat 
sfirșit lucrările celei de-a patra con
ferințe anuale a miniștrilor de ex
terne din țările membre ale Pactului 
andin — organizație economică lati- 
no-americană, din . care fac parte 
Chile, Columbia, Peru, Ecuador, Bo
livia și Venezuela.

înființat în 1969, prin acordul de 
la Cartagena, „Pactul subregional 
andin" a fost conceput de partici
pant! ca un mijloc de a stimula 
cooperarea reciprocă, în vederea dez
voltării economiilor lor, scuturării 
dominației economice străine și în
tăririi independenței naționale. In 
atingerea acestui țel, problema cen
trală care s-a pus a fost aceea a 
valorificării intense, în folosul pro
priilor popoare, a imenselor resurse 
de care dispun țările din zonă, atit 
prin propriul efort material și uman, 
cit și printr-o largă colaborare intre 
membrii grupării. Definind scopurile 
și perspectivele conlucrării statelor 
membre, ministrul de externe pe
ruan, Miguel Angel de la Fior, arăta 
chiar în cursul acestei sesiuni : 
„Creșterea colaborării șî cooperării 
dintre țările membre ale Pactului 
andin trebuie să ducă Ia accelerarea 
procesului lor de dezvoltare, să Ie 
întărească independența economică șî 
să sporească capacitatea popoarelor 
noastre de a hotărî ele însele pro
priul lor destin".

în cei patru ani de existență, in 
pofida obstacolelor și dificultăților, 
Pactul andin s-a afirmat ca un fac
tor important în promovarea acestor 
obiective.

Recenta reuniune ministerială de 
la Lima, evidențiind rezultatele 
bune in efortul de colaborare inter
zonală, a reafirmat dorința tot mai 
pregnantă a țărilor membre de a li
chida pe deplin dominația politică și 
economică străină, de a promova o 
politică care să corespundă interese
lor și aspirațiilor popoarelor respec
tive. Astfel, în documentul final al 
reuniunii sînt respinse energic „orice 
măsuri legislative sau acțiuni econo
mice de natură coercitivă îndreptate 
împotriva statelor care adoptă hotă- 
rîri in vederea recuperării sau apă
rării resurselor lor naturale, terestre 
sau maritime".

Documentul denunță, totodată, 
companiile multinaționale care, în

goana după profituri, încearcă să-și 
impună punctul de vedere în țările 
în care își desfășoară activitățile, in
tervenind în treburile lor interne, în 
problemele producției și consumului.

în scopul dezvoltării economiilor 
naționale ale statelor andine, mi
niștrii de externe s-au pronunțat 
pentru crearea unor noi pîrghii de 
colaborare, între oare înființarea u- 
nei organizații latino-americane a 
energiei, dezvoltarea cooperării în 
cadrul Comisiei speciale de colabo
rare latino-americană (C.E.C.L.A.) și 
reorganizarea Asociației latino-ame
ricane a liberului schimb.

Și de această dată s-a manifestat 
cu putere solidaritatea țărilor latino- 
americane membre ale Pactului an
din in apărarea intereselor naționale 
și în eforturile pentru instaurarea u- 
nor raporturi politice noi între ele. 
Astfel, declarația conferinței de la 
Lima subliniază necesitatea restruc
turării Organizației Statelor Ameri
cane, impulsionării procesului de 
reevaluare, pe baze echitabile, a ra
porturilor economice și financiare cu 
S.U.A. și a raporturilor interameri- 
cane în general. în această ordine 
de idei, cei șase miniștri de externe 
s-a.u declarat în favoarea extinderii 
relațiilor și contactelor directe cu 
celelalte state din America Latină, 
cu toate popoarele lumii dornice să 
coopereze. Este semnificativ faptul 
că, în ultimul timp, se conturează o 
tendință evidentă a Pactului andin 
de apropiere față de țările socialiste, 
de stringere a relațiilor cu acestea, 
tendință demonstrată de luările de 
poziție exprimate la reuniune.

înscriindu-se în ansamblul evolu
țiilor pozitive de pe continentul la- 
tino-american, al mutațiilor surveni
te în ultimii ani în viața politică, 
economică și socială de la sud de Rio 
Grande, ca o nouă expresie elocven
tă a acestora, recenta reuniune mi
nisterială a Pactului andin a oglin
dit afirmarea tot mai pronunțată a 
aspirațiilor popoarelor din America 
Latină spre dezvoltare de sine stă
tătoare, spre valorificarea avuțiilor 
în scopul consolidării suveranității 
naționale, al progresului și prosperi
tății.

Eugen IONESCU

Pentru prima dată, studierea 
suprafeței planetei Venus cu 
ajutorul radarului a permis să 
se observe detalii interesante cu 
privire la relieful îndepărtatului 
astru. Reușita aparține tehnicie
nilor de la Jet Propulsion La
boratory, din California, care 
au putut distinge forme de re
lief de ordinul a 10 kilometri. 
S-a confirmat astfel existența 
unor munți pe Venus, precum și 
a unor cratere. După primele 
cercetări au fost identificate 12 
cratere, din care cel mai mare 
măsoară peste 150 km, în dia
metru, dar numai 400 m adin- 
cime. Altele sînt considerabil 
mai mici, avind 30—100 km. în 
diametru. Existența craterelor 
de mari dimensiuni, avind pro
babil o origine meteoritică, este 
destul de surprinzătoare, deoa
rece se știe că această planetă 
este înconjurată de o atmosferă 
mult mai densă decit cea teres
tră.

Poney in miniatură
în materie de miniaturizare se 

pare că, practic, nu prea există 
limite. O dovedește și fotografia 
de mai jos. Patentul „invenției" 
acestor poney aparține crescăto
rului de vile argentinean Fara-

bella, singurul om din lume care 
a reușit să miniaturizeze rasa 
cabalină pentru a obține ase
menea exemplare ciudate. în 
ferma sa, situată la 60 km de 
Buenos Aires, el produce noua 
rasă de căluți pe care îi valo
rifică extrem de convenabil, da
torită privilegiului exclusivității. 
Prețul unui animal este de cel 
puțin o mie de dolari.
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