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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMAN

IN ZIARUL DE AZI:

© Randamentul culturi
lor de grîu poate fi con
siderabil sporit ® 0 te
mă controversată - 
înălțimea noilor blocuri: 
Vom locui la etajul 20 ? 
© Anticipații ia festiva
lul „George Enescu" ® 
Cereți și vom publica : 
Noutăți din învățămînt 
® Teatrul istoric pe 

micul ecran

tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit
scrisorile de acreditare a noului

ambasador al Regatului Cambodgia
Luni, 13 august 1973, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu,
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Chea și-a prezentat

președintele
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Regatului Cambod
gia în țara noastră. (Cuvîntărilc 
rostite în pag. a V-a).30 BANIMarti 14 august 1973 6 PAGINIAnul XLII Nr. 9600

ORGANIZAȚIILE
SUFLETUL ÎNTRECERII SOCIALISTE PE ȘANTIERE

SUCCESE,

întîmpinarea

în fiecare zi se amplifică puterni
cul ecou pe care-1 are însuflețită 
chemare adresată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua 
de 2 august a.c., colectivelor de con
structori de pe șantiere, din între
prinderile producătoare de utilaje 
tehnologice și materiale de construc
ții. Pornind de la amploarea și com
plexitatea lucrărilor, de la necesita
tea ca fiecare o- 
biectiv de inves
tiții să intre ne- 
intîrziat. în cir
cuitul productiv, 
organele și orga
nizațiile de partid 
sint chemate să-și 
pună in mișcare 
întreaga capaci
tate organizatori
că și de mobili
zare in vederea 
îndeplinirii aces
tei sarcini majore 
trasate de partid. 
Acționînd ferm, pe 
printr-un complex 
litice meniite să 
lizarea largă a 
tru respectarea
punere în funcțiune a noilor oa- 
pacități productive și recuperarea 
rămînerilor .în urmă, încetățenind 
pretutindeni o înaltă responsabilita
te și o disciplină riguroasă în mun
că, organizațiile de partid de pe 
șantiere, din unitățile producătoare 
de' utilaje tehnologice și de mate
riale de construcții trebuie să devi
nă, mai mult decît oricînd, coman
damente de conducere operativă a 
activității pe frontul investițiilor. 
Inițiativa constructorilor din Bucu
rești de a lucra in zilele de 23 
și 24 august cu eficiență sporită, 
căreia i s-au alăturat numeroase co-

lective de constructori și din unități 
producătoare de utilaje și materiale 
de pe întreg cuprinsul țării, atestă 
dăruirea și abnegația cu care oa
menii muncii, mobilizați și conduși 
de organizațiile de partid, sînt hotă- 
riți să răspundă prompt generosului 
îndemn pe care conducerea partidului 
l-a adresat tuturor acelora de care 
depinde accelerarea ritmului de e- 
xecuție a noilor capacități de pro
ducție.

Întreaga muncă politică, întreaga activitate 

organizatorică a comuniștilor — în slujba realizării 
integrale a planului de investiții 

și recuperării restanțelor

planuri multiple, 
de măsuri po- 
asigure mobi- 

colectiivelor pen- 
termenelor de

Generalizarea aplicării inițiativelor 
valoroase apărute în ultimul timp, 
a experienței bune acumulate de 
numeroase colective și care, de cele 
mai multe ori, depășește ca impor
tanță cadrul strict local, reprezintă 
o îndatorire principală, Ia ordinea 
zilei, a organelor și organizațiilor de 
partid care-și desfășoară activitatea 
în domeniul investițiilor. Cunoscind 
temeinic situația reală de pe șan
tiere, dind dovadă de înaltă răspun
dere pentru modul cum se desfășoa
ră lucrările, acționînd cu mobilitate, 
numeroase organizații de partid din 
unități de construcții, ale beneficia
rului, furnizorului de utilaje tehno
logice — cum sînt cele de la Com
binatul petrochimic din Brazi, între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești, Combinatul de fibre sintetice
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ȘANTIERELE IN CENTRUL
ACTUALITĂȚII ECONOMICE
Imagini în alb și negru după un raid fotografic 

la Pitești și în București

Pe numeroase șantiere de investiții se lucrează spornic și intens, 
pe întreaga durată a zilei-lumină. Răspunzind cu entuziasm che
mării secretarului general al partidului, constructorii, montorii și be
neficiarii de investiții, furnizorii de utilaje și de materiale de con
strucții acționează, printr-un efort comun, pe toate căile și cu toate 
mijloacele, pentru recuperarea rămînerilor în urmă existente pe unele 
șantiere, accelerarea ritmului de execuție și grăbirea punerii în 
funcțiune a capacităților cu termene în acest semestru. în multe 
locuri, munca se desfășoară în două sau trei schimburi. Fluxul apro
vizionării cu materiale și al asigurări utilajelor tehnologice se de
rulează din ce în ce mai bine. Fiecare ceas este prețuit și folosit 
cu randament deplin.

Este îmbucurător că, numai în decursul a cîteva zile, pe un șir 
de șantiere s-au atins ritmuri înalte în realizarea lucrărilor de in
vestiții. Noi obiective au fost date în exploatare ; peste puțin timp, 
apreciind după stadiile atinse și angajamentele ferme asumate de 
constructori, alte zeci de capacități productive își vor face debutul 
industrial.

Prezenți cu aparatul fotografic pe șantiere din Pitești și Bucu
rești, reporterii noștri au surprins cîteva instantanee din activitatea 
desfășurată de constructori și montori.

din Săvinești și multe altele — deși 
au probleme diferite de soluționat, 
și-au subordonat preocupările obiec
tivului comun de a scurta durata de 
execuție a noilor construcții, de a 
recupera restanțele ; ele au trecut 
la organizarea judicioasă a acțiuni
lor pe .care le întreprind, conlucrea
ză strîns, inițiază măsuri de întra
jutorare, iși coordonează direc
țiile. principale de activitate spre 
punctele „cheie" . ale lucrărilor.

Dind dovadă de 
atitudine înainta- 

, tă, : de înțelegere 
a interesului ge
neral, beneficiarii 
au preluat din 

■ inițiativa organi
zațiilor de partid 
o parte din lu
crările de monta
re a utilajelor 
tehnologice, au 
trecut la confec
ționarea . cu forțe 
proprii, prin au
todotate, a diferi

telor părți de instalații, au împrumu
tat constructorului de utilaje, pentru 
a suplini lipsa forței de rfiuncă și a 
unor mijloace tehnice, formații com
plete de muncitori calificați, mașini și 
dispozitive etc. Tot în această ordi
ne de idei se înscrie și măsura lua
tă de numeroase organizații de partid 
de a întreprinde analize comune ale 
comuniștilor de la constructor și be
neficiar, pentru a se oferi soluții e- 
ficiente in vederea sincronizării ju
dicioase a lucrărilor, creării frontu
lui de montaj necesar, folosirii mai 
bune a dotării tehnice de pe șan
tiere.

Cu 'scopul evident de a mobiliza 
toate forțele pentru accelerarea rit
mului de lucru pe șantiere, pentru 
a intări răspunderea la toate eșa
loanele față de respectarea termene
lor și a prescripțiilor de calitate și 
a crea cîmp prielnic de afirmare 
spiritului organizatoric, de abnega- 

,ție și dăruire in muncă, multe or
ganizații de partid, intre care și cea 
de la Uzina de oțeluri 
Tirgoviște, au stabilit 
tați precise, sarcini 
partid pentru ca fiecare șef de echi
pă, maistru, tehnician, inginer să 
urmărească pînă Ia finalizare lucra
rea ce i-a fost încredințată.

Cu sprijinul larg al comitetelor 
județene de partid, al organizațiilor 
de partid, al tuturor comuniștilor de 
pe șantiere, factorii de răspundere, 
din domeniul investițiilor au trecut 
la adoptarea și aplicarea imediată 
a unor măsuri energice vizînd or
ganizarea lucrului în două sau trei 
schimburi, la obiectivele care con
diționează 
asigurarea

sărbători

aliate din 
responsabili- 
concrete de

punerea în funcțiune, 
permanentă a asistenței

(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară din 
Tg. Mureș produce o gamă variată de piese de schimb. Tn fotografie, ute- 
cistul Liviu Mureșan efectuind controlul alimentatoarelor războaielor de 

țesut în cadrul secției-de montaj
FAPTE DE CINSTE,

OAMENI VREDNICI DE LAUDA
Mai mult oțel și laminate
Angajați cu toată hotărîr.ea și e- 

nergia în întrecerea pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de ter
men, colectivele de siderurgicii- î-n- 
tiprpină apropiata sărbătoare a po
porului nostru cu realizări de pres
tigiu. Astfel, oțelarii au produs 
pînă acum mai mult de 110 000 tone 
de metal peste prevederile planu
lui. Aproape jumătate din această 
cantitate, a fost realizată de side- 
rurgiștii gâlățeni. Alături de ei, co
lectivul laminorului de benzi la cald 
raportează că au produs, suplimen
tar, o cantitate de peste 24 000 tone 
de tablă și bandă laminată l.a cald, 
iar cei de la laminorul de benzi la 
rece — peste 11 000 tone tablă și 
bandă. > ■ .

ție, va avea ca efect, incă în acest 
an, obținerea unei producții supli
mentare de 200 000 bucăți rulmenți 
de dimensiuni mici. Probele tehno
logice de la această nouă capacitate 
vor începe în primele zile ale tri
mestrului următor.

Planul — substanțial 
depășit

gajamentului anual asumat la acest 
indicator. în același timp au fost 
livrate in plus, pentru export, pro
duse a căror valoare depășește un 
milion lei valută. Din bilanțul rod
nic al metalurgiștilor din Iași con
semnăm. de asemenea, realizarea 
unor beneficii suplimentare in va
loare de peste 3,6 milioane lei.

Cu trei luni mai devreme
Din inițiativa organizației de 

partid și a comitetului oamenilor 
muncii, la întreprinderea de rul
menți Birlad au început, cu trei 
luni înainte de termen, lucrările de 
montaj al utilajelor la noua capaci
tate de producție din profilul 2 al 
fabricii. Operațiunea de montaj este 
realizată de către cei mai buni 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprindere.

Devansarea termenului de punere 
în funcțiune eu trei luni, de la 
această nouă capacitate de produc-

Depășind prevederile planului la 
zi cu aproape 800 000 lei la produc
ția globală, cu ' circa 900 000 lei la 
producția-marfă și cu mai mult de 
250 000 lei beneficiile planificate, 
colectivul Fabricii de produse re
fractare din Dej a reușit să reali
zeze două treimi din planul anual 
de producție. .Depășirile înregistrate, 
anul acesta la producția globală și 
marfă, cumulate cu cele obținute in 
ultimii doi ani. au făcut ca. în pre
zent, colectivul acestei unități să 
ajungă la un avans de peste 4 luni 
in îndeplinirea sarcinilor curente 
ale cincinalului.

Producții sporite, 
beneficii superioare

Harnicul colectiv aj Uzinei meta
lurgice din Iași, care in acest an 
sărbătorește 10 ani de activitate, a 
obținut de la începutul anului o 
producție globală, peste prevederi, 
evaluată la mai mult de 25 de mi
lioane de lei, adică echivalentul an-

RĂSPUNZÎND INIȚIATIVEI PATRIOTICE

Noi colective de constructori

O nouă capacitate 
de producție

La Uzina de țevi, din Roman 
fost pusă în funcțiune, cu o lună 
înainte de termenul planificat, o 
nouă capacitate de producție care, 
la atingerea parametrilor proiectați, 
va asigura, împreună cu capacitatea 
•existentă, o.producție anuală-, de 
6 000 torțe de piese turnate din oțel. 
Pentru devansarea termenului de 
.punere in funcțiune., laminatorii din 
Roman au realizat, prin autodotare, 
13 tone de utilaje, dintre cele mai 
importante, pe care le-au montat 
cu forțe proprii, dind, astfel, un a- 
jutor substanțial constructorilor.

a

Record la săparea sondelor
'Un nou record la săparea sonde

lor a fost înregistrat pe structurile 
din Oltenia. Lucrînd cu o modernă 
instalație românească ,.F—200“, bri
gada condusă de maistrul Alexan
dru Rusu a reușit să încheie opera
țiile de săpare la o sondă de mare

im nou ciclu de articole:

Totu-i nou
pe Bistrița,

la vale
de Broșteni

Bistrița pătrunde în ju
dețul Neamț pe la Broșteni 
și părăsește ținuturile lui 
in .apropiere de Buhuși. 
Din întregul ei curs tocmai 
acest segment o înscrie 
mai mult în istorie și in 
conștiința noastră. Aici i 
s-au întimplat și i se în- 
timplă Bistriței aventuri 
fundamentale. Aici desti
nele oamenilor și locuito
rilor se împlinesc cu desti
nul Bistriței, incit nimic 
din ceea ce constituie viața 
lor de fiecare zi nu se 
poate separa de numele 
riului.

...Am urcat spre masivul 
trup al barajului prin locu
rile care, între anii 1955— 
1962, au fost teatrul de ope
rații al primei mari con
strucții din anii socialis
mului. De dincolo de ba
raj se întinde, între munți, 
cale de 34 de kilometri, 
lacul de acumulare al hi
drocentralei. Sint un mi
lion și două sute 
de mii de metri cubi de 
apă. La nivelul de acum al 
apelor odinioară era cerul :

treizeci

pînă aici se înălța colbul 
din forfota șantierului. Din 
adincuri au crescut acum 
lujeri subțiri de ierburi 
subacvatice. Prin pădurile 
acestea bizare se plimbă și 
visează pești lungi coboriți 
din apele repezi de munte. 
Un batiscaf, o construcție 
metalică, opera cîtorva 
pasionați și temerari, cer
cetează aceste adincuri a- 
colo unde nu de mult se 
afla uscatul. Sus, la mo
telurile „Cristina". „Potoci" 
și „Poiana Teiului", turiș
tii privesc răsăritul soare
lui. Pe un stejar bătrin mai 
găsim și -.
trăirilor patetice de aici, o 
inscripție scrijelită cu bri
ceagul : „Bi'caz, 5 mai 1957. 
Atăcăm tunelul. Ion din 
Palanca". Unde sînt acum 
miile și miile de Ioni din 
Palanca, din Broșteni, din 
Pipirig, din Hangu, din 
Buhalnița, din Tarcău și de 
mai departe care au ținut 
să-și înscrie, pentru eter
nitate, numele și fapta lor 
pe stejarii de beton ai Bi- 
cazului ? Poate, în dru-

se anga/eaza:
„Vom sărbători 23 August lucrînd din toate puterile 

pentru realizarea la timp a investițiilor”
în pagina a Iii-a

Laminorul de țevi
acum însemnele ,

din Roman. 
I 
I i 

mai găsi
ei...

mul nostru, vom 
pe careva dintre

★
Centrala hidroelectrică de 

la Stejaru. în sala tablou
lui de comandă și distri
buție ii găsim pe tinărul 
maistru Dumitru Ploscarn. 
dispecerul de serviciu? E 
înconjurat de telefoane, de 
butoane și cadrane.

— Am vrea să știm cit 
a produs Bistrița de cînd

Loc unde hărnicia se măsoară cu toneie de mc 
transformate în țevi

și-a pus apele în slujba 
energeticii.

— Priviți pe cadranul a- 
cela. Zece miliarde, cinci 
sute douăzeci și nouă de 
milioane, două sute trei
zeci de mii patru... foarte 
exact...

— Cum să înțelegem a- 
ceastă cifră ?

— Un exemplu : energia 
aceasta este suficientă ca 
să alimenteze pe timp de...

așteptați numai- o clipă... 
așa... șaptesprezece ani in- 

1 treaga platformă chimică 
de la Săvinești și Roznov.

— Lucrați de mult timp 
aici ?

— De la primul kilowat, 
Ia prima rotire a pri-de

Mihaî CARANFIL
Ion MANEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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adîncime in numai 6 luni, timp cu 
60 de zile mai scurt, comparativ cu 
media înregistrată la sonde ale că
ror adincimi depășesc 4 200 metri. 
Fișele de producție ale recordmani
lor. consemnează faptul că viteza de 
lucru atinsă a fost cu 26 la suta 
superioară celei prevăzute in deviz, 
iar nivelul cheltuielilor cu ,1 100 000 
lei inferior celui stabilit în docu
mentații. De menționat că odată cu 
finalizarea lucrărilor la această 
sondă, maistrul Alexandru Rusu a 
consemnat în evidențele muncii de, 
brigadier in Oltenia săparea celui 
de-al 100 000-lea metru.

Bilanț rodnic 
la I.R.E. București

Colectivul; întreprinderii de rețele 
electrice București raportează noi 
și importante succese în întrecerea 
desfășurată in cinstea zilei de 23 
August. O contribuție însemnată 
și-a adus aplicarea invențiilor și 
raționalizărilor omologate, care, in 
acest an, au creat posibilitatea rea
lizării unor economii în valoare de 
526 000 lei. în același timp, munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii au executat 8 lucrări su
plimentare din cele 10 cit cuprin
dea angajamentul anual. De aseme
nea. au fost terminate înainte de 
termenul planificat lucrările de 
extindere a rețelelor existente in 
localitățile Onicești, Oinacu și Sta- 
nești, din județul Ilfov.

„23 AUGUSTÎS DESTINELE NAȚIUNII"
9

Ne mai despart puține zile de marea sărbă
toare — împlinirea a 29 de ani de la glo
rioasa insurecție națională antifascistă ar
mată, care a dus la eliberarea României de 
sub jugul fascist. Marcînd o cotitură decisivă 
în întreaga istorie a poporului român, actul 
de la 23 August 1944 a deschis calea revolu
ției populare, înfăptuirii unor transformări 
radicale în domeniile politic, economic, social, 
cultural, în ansamblul destinelor națiunii.

V

în întîmpinarea marii aniversări, „Scînteia 
își propune să publice un ciclu de articole 
care să înfățișeze aceste transformări, con- 
centrîndu-le în cinci planuri ale existenței 
națiunii noastre : LIBERTATEA, PROGRESUL, 
CULTURA, COEZIUNEA, PRESTIGIUL IN
TERNATIONAL

II

Publicăm astăzi primul din aceste articole.

s-a dovedit forțamoșierești, 
politică in 
realizarea 
berlate. pentru progres, pentru viitor. 
I’e calea arătată de partid și sub 
conducerea iui, poporul român și-a 
putut cuceri deplina libertate — eli
berarea națională și socială.

Libertatea, după care de atita amar 
de vreme era însetat poporul ca de 
un izvor de apă vie. avea să dobin- 
dea.scă , temelii de nezdruncinat pe' 
măsura edificării noii orinduiri so- 

4

partidul
stare să-l călăuzească in 

opțiunii ferme pentru li-

LIBERTATEA
aflat încunu-

Schimbarea profundă pe 
care insurecția națională 
antifascista armată a mar
cat-o in destinele națiunii 
și-a găsit expresii! pri
mordială in cucerirea li
bertății. ,.23 August liber

tate ne-a adus" — prin această lozin
că. născută spontan in primele mari 
manifestații ce au urmat sfărimării ju
gului fascist, poporul român exprima 
un mare adevăr istoric. Veacuri de 
speranțe și năzuințe niciodată împli
nite, de', neistovită ri
dicare a maselor popu
lare in bătălia, mereu 
reluată spre a sfărima 
cătușele, exploatării și 
asupririi, veacuri de 
„lucrare a poporului 
asupra lui însuși". cum 
spunea Bălcescu. și-au
nare in actul istoric prin care po
porul T- intr-o supremă manifestare 
a voinței sale —.avea să-și ia soarta 
în propriile-i mîini.

Partidul Comunist Român are me
ritul nepieritor că, în condiții com
plexe, cind se afla în joc însăși exis
tența patriei, el s-a afirmat ca un 
adevărat exponent și promotor al 
aspirațiilor și intereselor naționale. 
Cind. odată cu victoria insurecției, 
in fața poporului nostru s-a pus al
ternativa : înainte, 
de 23 August, spre 
vârât democratic, 
oricăror forme de
prire. spre făurirea orinduirii 
socialiste — sau reîntoarcerea 
făgașul vechilor rînduieli burghezo-

pe calea deschisă 
lin regim cu ade- 

spre lichidarea 
exploatare și asu- 

noi, 
pe

ciale. Hotăritoare in acest proces au 
fost doborîrea de la putere a clase
lor exploatatoare și cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa mun
citoare și aliații săi, eliberarea so
cială prin lichidarea exploatării și a 
claselor exploatatoare, prin instaura
rea și generalizarea în întreaga eco
nomie a proprietății socialiste, cu alte 
cuvinte, trecerea în stăpînirea po
porului a întregii avuții obștești.

La baza caracterului real, plenar, 
al libertății poporului român stă fap
tul că întreaga putere politică și e- 
conomică se află in mîinile celor ce 
muncesc. îritr-adevăr, realitățile e- 
sențiale, definitorii ale societății 
noastre constau în faptul că poporul 
este deținător suveran al puterii, pe 
care o exercită prin organele alese

J
de el — Marea Adunare Națională, 
consiliile populare, ca organe locale 
ale puterii — alese prin vot universal, 
egal, direct și secret, dreptul de a de
pune candidaturi fiind asigurat tutu
ror organizațiilor oamenilor muncii ; 
dezvoltarea democrației directe in 
cadrul căreia — prin întilnirile ' sis
tematice ale cbnducerii de partid și 
de stat cu locuitorii diferitelor județe, 
prin supunerea in dezbatere publică 
a principalelor proiecte de legi și 
hotăriri — masele populare își spun 

cuvîntul direct, nemij
locit, asupra probleme
lor fundamentale ale 
dezvoltării țării ; de
plina egalitate în drep
turi a tuturor cetățeni
lor țării, fără deosebire 
de naționalitate, ca ur

mare a rezolvării marxiste a proble
mei naționale ; crearea cadrului or
ganizatoric și juridic garantînd exer
citarea .nestingherită a drepturilor și 
libertăților cetățenești consacrate de 
Constituție ; unitatea social-politică 
și coeziunea întregii națiuni în ju
rul partidului. Toate acestea asigură 
un conținut efectiv libertății, înfăp
tuirii în toată plenitudinea sa a con
ceptului de democrație ca putere a 
poporului, ca guvernare a poporului 
de către popor. Pentru prima oară în 
istorie.. in condițiile socialismului, 
poporul român a devenit stăpinul 
propriilor destine, conducind trebu-

Tudor OLARU
(Continuare in pag. a IX-a)
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SCINTEIA — marți 74 august 1973PAGINA 2FAPTUL De curind, locuitorii cartierului bucureștean Titan au putut asista 
la ridicarea unui bloc cu 17 etaje ; ,in numeroase proiecte au fost pre
văzute clădiri de locuit și mai înalte, cu 20 de etaje și chiar mai multe. 
Pentru orașul Gh. Gheorghiu-Dej, de pildă, s-a propus executarea de 
construcții cu 22 de etaje. Se naște, în mod firesc, o întrebare : pînă la 
ce înălțime e rațional, in condițiile specifice ale țării noastre și ale ac- 

, ... ................. ’ • noiletualei etape de dezvoltare tehnico-economică, să fie construite 
ansambluri de locuințe ?DIVERS

De la o 
țigară...

După închiderea magazinului 
de încălțăminte de pe str. Lip
scani nr. 33 din București, sa- 
lariații au făcut, ca de obicei, 
curat, dar n-au observat că 
printre ghemotoacele de hirtie 
puse într-o cutie se mai aflau 
resturi de țigară nestinse. Spre 
ora patru dimineața, 
fost observate flăcări ' 
muri, era prea tirziu. 
diul a izbucnit apoi violent și 
numai intervenția promptă a 
pompierilor a salvat clădirile 
învecinate. Și așa, paguba e 
destul de mare, incit pentru 
„stingerea" ei vinovății s-au... 
ars la buzunare.

cind au 
la gea- 

Incen-

„Sînge rece
Despre șoferul Silică Glod, de 

pe autosalvarea spitalului din 
Podu Turcului (Bacău), se du
sese vestea că este un om „cu 
singe rece". Ața se explică ți 
faptul că nu 
cituși de puțin vaietele 
fetite 
tă in 
transportată urgent 
Dumnealui a oprit mașina in 
fata restaurantului „Decebal" 
spre a se „răcori" cu un păhă
rel. Dar nra fost numai unul, ci 
mai multe, pină s-a „infierbin- 
tat" și, mai ales, pină l-au luat 
trecătorii la rost, auzind țipate
le fetiței. Pină la urmă, pacien
ta a fost dusă la spităl. Ciudat 
este faptul că nimeni nu l-a în
trebat pe S.G. de intimplarea cu 
pricina. Probabil că mai marii 
lui S.G. dau dovadă de multă 
răbdare și, mai ales, tot de 
„singe rece". Cine-i încălzește 1

it

l-au impresionat 
unei 

de 8 ani imobiliza- 
ghips, care trebuia 

la spital.

— Una dintre problemele perma
nente puse de conceperea și realiza
rea ansamblurilor de locuit este sta
bilirea inălțimii construcțiilor. Există 
o gamă deosebit de bogată de tipuri 
posibile de locuințe, care corespund 
unor conținuturi, mărimi, grade de 
confort și moduri de viață diferite 
și care au o reflectare directă în 
înălțimea clădirilor. Această gamă 
începe de la locuința individuală pe 
parter, cu teren propriu și ajunge la 
blocurile foarte înalte, cu zeci sau 
sute de apartamente. Fiecare repre
zintă tradiții, con
diții specifice și 
posibilități tehni- 
co-materiale par
ticulare. La noi, 
in ultimii ani, 
s-au conturat 
două categorii de 
înălțime a blocu-

‘ rilor — cu 4 și cu 
10 etaje — care,’ 
in final, au deve
nit aproape ex
clusive-. Acordind, 
în continuare, im
portanță avanta
jelor concentrării 
construcțiilor — 
in primul rînd 
din punctul de 
vedere al execu
ției — ca și altor 
criterii, 
fi acela 
scări a 
noastre, 
nifestat 
de a crește, 
o nouă treaptă, 
înălțimea blocu
rilor.

— Cum apreciați 
șir, s-au construit ___
alcătuite din blocuri cu 4 și 10 etaje?

— Există, desigur, o explicație

cum ar 
al noii 
orașelor 

s-a ma- 
tendința 

cu

afirm 
unele

cuției — este mai scăzut. Nu 
că ar trebui să se renunțe la 
sau la altele, dar consider greșită 
concepția după care, de pildă. ar 
trebui să fie construite pretutindeni 
numai blocuri cu 10 etaje. Nu mă 
refer doar la implicațiile estetice — 
care sint evidente — ci, in special, 
la cele tehnice : țara noastră are 
zone seismice de o întindere aprecia- . 
bilă, pentru a căror luare în consi
derare construcțiile sînt dimensionate 
corespunzător. Se ajunge astfel la o 
imobilizare de fonduri, ale cărei

ales. pentru edili, facilități datorate 
concentrării construcțiilor — teren 
mai puțin ocupat, demolări mai pu- ____  __  ... ____ ____
ține, rețele edilitare mai simple, lu- să se construiască numai blocuri cu 
crări exterioare mai reduse, posibi
lități mai bune de organizare a șan
tierului. Dar aceste înlesniri, cum 
am mai arătat, nu sînt dublate și 
de posibilități de locuire mai bune,' 
de un confort corespunzător, nici de 
costuri mai rezonabile.

— Sporurile de densitate care s-ar 
obține, utilizarea mai rațională, deci, 
a terenului urban nu contracarează 
dezavantajele enumerate ?

— Dacă analiza se limitează exclu
siv la terenul ocupat de locuințe, se 
ajunge, intr-adevăr, la sporuri de 
densitate apreciabile. Dacă se ia in 
considerare însă întreaga zonă de 
locuit, cu toate dotările aferente- 
unei dispuneri atit de concentrate a

— Ceea ce pare nefiresc și nemul
țumește este aparenta convingere că 
peste tot, în toate orașele, ar trebui

O temă controversată-înălțimea noilor blocuri

Vom locui
la etajul 20?

• Pierduti
I în spațiu
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Aici este subredacția „Scîn- 
teii" din Timișoara ? Tovarășe 
corespondent, sinteți ultima 
noastră speranță. Vă rugăm să 
ne salvați. Sîntem... pierduti in 
spațiu.

— Pierduți în spațiu ? Asta a 
fost un serial la TV.

— Serial-neserial, vorba e că 
pe noi ne pasc necazuri în serie. 
De patru ani de zile, intre stră
zile Virgiliu și Batania, mai 
mulți cetățeni, printre care și eu, 
ne-am construit case noi. Pe 
autorizația de construcție, elibe
rată de Consiliul popular al mu
nicipiului Timișoara, sțscrie ne
gru pe alb 
camdată, pe 
Și, de patru 
mit (deși ni 
iumul) nici 
nimeni. Toate s-au returnat cu 
„adrisantul necunoscut*'. Sin- 
tem sau nu sîntem „pierduți in 
spațiu" ? Numai dv. ne mai pu
teți ajuta.

— Cum ?
— Dacă cei de lâ consiliul 

popular municipal nu țin să ne 
„boteze" strada, măcar să ne-o 
oficializeze cu numele de... 
„Fără Nume".

— O stradă cu numele „Fără 
Nume" ar fi, probabil, singură 
pe lume !

— Singură, dar sigură.

că vom locui, deo- 
o stradă fără nume, 
ani, n-am mai pri- 
s-au trimis cu du- 
o scrisoare de la

Bietul 
măgar

După ce au venit combinele 
și au lucrat cu spor la recoltare, 
după ce griul a fost pus in ham
bare, după ce paiele s-au tăiat 
și s-au balotat, o cotigă, trasă 
de. un măgăruș, a... tras pe 
dreapta, împreună cu stăpinul ei, 
Dumitrache Mitroi. După o vre
me, președintele cooperativei a- 
gricole din Giuvărăști-Olt și-a 
făcut apariția și... ambiția :

— Mă, tu, ăla cu măgarul, 
cum te cheamă ?
’— Dumitrache Mitroi.
— Și de ce-ai furat ?
— N-am 

pai cu pal.
— Hai !
Deși D.M. s-a rugat, 

rat, că nu c vinivct, 
adunase niște paie rămase, pre
ședintele I. Bocai și-a scos un 
chibrit și a dat foc la paiele 
din cotigă, după care au ars 
paiele, și cotiga, și măgarul, 
miriștea a rămas pustie...

a...

furat. Am

e vinovat.

adunat

a implo- 
că doar

Și 
Și

în trenul 
de Vaslui

In
care-l __ _ ... ____ ... . .
Dănăilă, elev la Liceul industrial 
C.F.R. Galati, era numai ochi 
ți urechi 
doi. peri" 
fata sa.

— Dar

compartimentul trenului 
ducea la Vaslui, loan

la discuția cam 
dintre doi călători

dacă ne prinde ?
— Dacă ăia ne „prinde", ne

prinde numai din cauza ta. 
Ți-am spus să iei numai bău
turi. Tu te-ai calicit si la mă
runțișul din casă, și la țigări. 
Și încă la țigări „specialitate", 
de parcă numai la ștrandul din 
Birlad găseai așa ceva.

Incet-incet, elevul l.D. a aflat 
de adevărata „specialitate" a 
celor doi (Cotoranu Vanghelie 
din Cerțești—Galați și C. Ef- 
tenie din București, stra
da Pinului nr. 41), autori ai mai 
multor spargeri, după cum 
dovedit ulterior. In gara 
lui, elevul l.D. i-a șoptit 
Vanghelie la ureche că dacă are 
vreo frică, la o adică, el, l.D. 
îl poate ascunde la o bunică din 
Vaslui, comuna Pungești. Abia 
ajuns la bunica, pe C.V. l-a a- 
pucat frica. Intruciț elevul l.D. 
i-a făcut cunoștință cu cineva 
care tocmai 
ancheta.

s-a
Vas

lui

ll aștepta spre a-l

redactată de
POPA

Rubrică
Petre
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînfeii"

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

10 etaje. Desigur că, intr-un mare 
oraș, pentru reconstrucția unei, ma
gistrale. este justificat să se recurgă 
la construcții înalte care, ocupînd o 
suprafață mai restrînsă. permit men
ținerea la minimum a demolărilor și, 
totodată, realizarea 
dilitare in limitele 
simple. Pe de altă 
țiile înalte pot să 
reprezentativ unei 
lație de o asemenea jmportanță. Dar 
pe terenuri libere sau aproape li
bere, studiile efectuate dovedesc că 
nu sint cu nimic mai scumpe cartie
rele de locuințe cu puține niveluri, 
care pot îmbogăți personalitatea ora
șelor respective, le pot menține la o 
scară mai apropiată de perceperea 

umană. Este greu 
de admis să 
continue 
cum, în 
rești, în 
timp s-a 
nizat 
proiecte de 
tematizare • 
lizareă de străzi 
sub forma a două 
ziduri 
rupte, 
etaje, 
față în 
două
care închid vede
rii tot ceea ce 
se petrece îndă
rătul lor.

— Oare mono
tonia clădirilor 
cu două etaje, să 
spunem, n-ar fi 
la fel de supără
toare cum este 
aceea a blocu
rilor cu 10 etaje?

— Nu pretutin
deni este justificată construirea 
de locuințe in clădiri cu două etaje; 

ansam- 
în anu-

noilor lucrări e- 
unei rețele mai 
parte, coiîstruc- 
confere caracter 
artere de circu-

se 
așa 

Bucu- 
ultimul 
preco- 

prin unele 
sis- 
rea-

@ Un nou cămin cultural,cu 0 caPacitate de 300 locuri, 
va fi dat, în curind, în folosință în satul Chereluș. comuna Sicula, 

, județul Arad. Valoarea lucrărilor prestate prin munca patriotică a 
sătenilor pentru ridicarea acestui edificiu însumează aproape 50 000 
lei. (loan Herio, secretar al Consiliului popular al comunei Sicula, 
județul

% neîntre- 
cu zece 

așezate 
față, ca 
paravane

Arad).
• Producția de oxigen a întreprinderii metalurgice de 

neferoase Baia-Mare va spori cu 15 la sută, prin aplicareametale
unei inovații concepute și realizate de curind, în unitate, de către 
un colectiv de muncitori. Valoarea economiilor postcalculate obținute 
de la începutul anului, pe baza aplicării mai multor inovații, se ridică 
la 800 000 lei. (Irimie Mureșan, muncitor),

• De aproape două luni 8tă închis ma8azinui mixt din 
satul Birsăneștii de Jos, județul Bacău, din lipsă de... gestionar. Re
petatele apeluri adresate conducerii cooperativei de consum Tg. Ocna, 
de care 
unității,

' tului de

aparține magazinul, de a lua 'măsuri pentru redeschiderea 
au rămas fără rezultat. (Sandu Gheorghe, secretarul Comite- 
partid al comunei Birsănești, județul Bacău). .

Convorbire cu prof. dr. arhitect CEZAR LĂZĂRESCU — președintele Uniunii arhitecților ® Două benzi transportoare de mare caPa^‘a‘a- remi- 
cadrul acțiunilor de autoutilare, vor __  __________  _ „
primă a topitoarelor de smoală de la Preparația cărbunelui 
Cu ajutorul lor. ca și prin instalarea unui radiator in plus,

ușura alimentarea cu

faptul că, ani in 
cartiere întregi

. __ a
limitării de pină acum, dar eu nu 

nesocotesc nicidecum firesc să 
oprim la cele două tipuri de blocuri 
amintite. Explicația ar fi că, la pri
ma vedere, ele sint cele mai rațio
nale din punct de vedere economic, 
în condițiile noastre. Blocul cu 4 
etaje reprezintă un maximum, ac
ceptat pînă în prezent, fără preve
derea ascensorului. Blocul cu 10 etaje 
reprezintă o limită'comodă și rezo
nabilă pentru posibilitățile noastre 
actuale de realizare tehnică a con
strucțiilor. Amindouă permit o valo
rificare rațională a terenului. Cu 
toate acestea, eu susțin că nu sînt 
singurele soluții valabile, că avanta
jele lo.r nu sint de nediscutait. Blocu
rile cu zece etaje, de pildă, sînit 
sensibil mai scumpe decit cele cu 
patru etaje, iar confortul real — fi
nind seama de defecțiunile care apar 
in funcționarea ascensoarelor, a in
stalațiilor, chiar și in calitatea ăxe-

proporții cresc odată cu înălțimea 
clădirilor. în discuțiile de la Uniunea 
arhitecților, foarte mulți specialiști 
s-au opus ridicării regimului de înăl
țime a construcțiilor de locuit peste 
10 etaje — la 20 de etaje și chiar 
mai mult, așa cum s-a preconizat la 
un moment dat. Aceasta deoarece 
toate imperfecțiunile tehnice se am
plifică odată cu creșterea numărului 
de etaje, deoarece confortul real al 
locuirii scade, deoarece ar fi nepo
trivită cazarea in asemenea blocuri 
a familiilor cu mulți copii ; în fine, 
deoarece toate ' aceste dezavantaje 
mai sînt însoțite și de un surplus de 
cheltuieli cfestul de important.

— Nu cumva ideea blocurilor cu 
multe etaje reprezintă și o reacție 
justificată împotriva monotoniei ce
lor 4 sau 10 etaje de pină acum ?

— Aș putea numi două .motive, 
amindouă justificate. Unul este do
rința de afirmare a unei arhiteoturi 
mai viguroase, care să pună . capăt 
uniformității .șirurilor, de blocuri cu 
10 etaje. Ăl doilea este faptul că ar 
rezultă, pentru constructori și, mai

apartamentelor, avantajul nu mai 
este deloc concludent. Se știe că do
tările social-culturale, spațiile verzi, 
terenurile de sport, locurile de des
tindere sînt dimensionate în funcție 
de numărul locuitorilor, nu de cel 
al blocurilor. Ceea ce se reduce, de 
fapt, este terenul ocupat de clădirile 
de locuit propriu-zise, care nu depă
șește, într-o zonă orășenească, 10— 
15 procente din suprafața totală.

— Pionierii arhitecturii moderne 
au imaginat, după cum este cunos
cut, tocmai orașe alcătuite din 
blocuri de locuit cu multe niveluri, 
implantate in mijlocul unor vaste 
parcuri, adăpostind dotările necesa
re — faimosul „oraș radios" al lui 
Le Corbusier, .de exemplu. Nu cre
deți că respingerea ideii blocurilor 
înalte vine în contradicție cu 
luția și tendințele arhitecturii 
derne ?

— Densitatea prevăzută de Le
busier era comparabilă cu aceea din 
cartierele tradiționale de locuințe in
dividuale pe parter sau cu un etaj. 
Concepția lui nu era bazată pe o 
valorificare intensivă a teritoriului, 
ci pe o eliberare a lui, pentru a fi 
redat pietonului. în proiectele lui, 
suprafața terenului utilizat era mult 
mai.mare decit cea uzuală.

— In condițiile limitării, 
ște, a inălțimii maxime a 
de locuit, la 10 etaje, cum 
tea asigura, după opinia

, . .vogsțră, o . varietate .mai.
..L cionȘirtîcțiilor,? ■

evo- 
mo-

Cor-

r >
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realizarea unor asemenea 
bluri nici nu e posibilă decît 
mite zone sau localități.

— Mă refeream la ipoteza 
tr-unul și același ansamblu, să fie 
construite clădiri de înălțimi dife
rite, ca să nu mai apară binecu
noscuta senzație de monotonie, des
pre care s-a vorbit și s-a scris atit 
de mult.a

— Studiile economice dovedes-c — 
în legătură și cu aspectele funcțio
nale și de confort — că este justifi
cată, rațională și oportună proiecta
rea și realizarea unor blocuri cu 
trei etaje (fără ascensor), cu cinci- 
șase etaje (cu un singur ascensor la 
o scară) și cu opt, nouă sau zece 
etaje (cu două ascensoare la o sca
ră). După opinia mea, numai în ca
zuri cu totul excepționale, ansam
blurile de locuit din marile orașe ar 
putea include, in chip de accente 
verticale ale compoziției, blocuri cu 
17, 20 sau 22 de.etaje — bineînțeles, 
cu condiția asigurării unei echipări 
și a unei execuții corespunzătoare. 
Sint convins că o gamă mai larga 
de tipuri', o concepție mai bogată in 
nuanțe, care să se înscrie in para
metrii economici ai etapei, ar duce 
la îmbogățirea substanțială a experi- 

. ențfti noastre și ar permite formula
rea de concluzii edificatoare pentru 
orientarea etapelor următoare ale 
dezvoltării construcției de locuințe 
a. .orașelor noastre. Aș încheia cu a-

ca. ln-

zate în 
materie 
Petrila.
timpul de topire a smoalei va fi redus de la 8 la 4 ore. (Constantin 
Băduță, mașinist).

• Poți, nu poți, sări omule peste șanțuri !In urma 
instalării conductei de gaze, pe multe străzi din municipiul Rm. Vilcea, 
șanțurile au rămas neacoperite. Locuitorii cartierului Traian, de pildă, 
care nu se încumetă să' sară peste șanțuri, sînt nevoiți să ocolească 
orașul pentru a ajunge in piață. (Gheorghe Ispășoiu, tehnician, mu
nicipiul Rm. Vilcea),

@

repune 
matice, 
județul

I

In diminețile zilelor de 11 și 12 august a.e.. reporteri ai zia
rului nostru au însoțit gospodine prin piețele de legume si 
fructe, asistind la vinzarea produselor de sezon. Prezentăm, in 
continuare, consemnările lor — spre lauda (sau în atenția !) 
celor ce răspund. în județele respective, 
a populației.

de buna aprovizionare

SATU-MARE
Piața mare a muni

cipiului Satu-Mare a 
cunoscut duminică. 12 
august, surpriza unei 
inaugurări : pe o plat
formă proaspăt asfal
tată. de citeva sute 
de metri pătrați. se 
etala belșugul grădi
nilor pe incă trei rin- 
duri de mese noi, din 
prefabricate de beton. 
Cit privește aprovizi
onarea cu legume și 
fructe, unitățile so
cialiste și producătorii 
individuali 
mari cantități 
șii, vinete, 
zarzavaturi, 
struguri etc. Cu toate 
acestea... Dar să dăm 
cuvintul faptelor.

Ziarul nostru relata 
în numărul său din 
17 iulie. într-un fapt 
divers, despre vinza
rea, „cu acte în regu
lă", la magazinul 
C.L.F. din piață, a 
unei cantități de. roșii 
de calitatea a Il-a la 
preț de calitatea I. 
Și iată că duminică, 
„vechea poveste" 
repetat la... 
Cu o seară 
(sîmbătă 11 
gestionarul Petre Pă
pădie a primit cu fac
tura numărul 3590 
cantitatea de 557 kg 
vinete, de calitatea a 
Il-a. care normal tre
buiau vîndute cu 1,90 
lei kg, dar care au 
fost date, prin factu
ră. spre vinzare, la 
preț de calitatea I 
(2,60 lei/kg). Deși ges
tionarul a menționat 
pe factură că marfa 
nu corespunde calită
ții I, nimeni de la 
C.L.F. nu părea să 
aibă de gind să schim
be prețul, dacă. a 
doua zi, nu interve- 
neau... 
președinte al 
liului popular 
cipal și organele 
miliție. între 
însă 
109 kg vinete la preț 
de calitatea I.

Iată și o altă consta
tare. în piața „Engels", 
din apropierea cartie
rului „Solidaritatea", 
gestionarul 
de la 
C.L.F., ne 
„Am avut marfă bună 
și îndestulătoare, cu
excepția strugurilor 
care mi-au sosit cu
întîrziere, abia pe la 
ora 10.30 (cu o jumă
tate de oră înainte 
de închidere — n.n.).

Așa că n-am apucat 
să vind decit vreo 25 
kg din 305 kg primi
te. E drept, strugurii 
au 
tocmai 
dria".
ei ?

ora de închidere a 
magazinului.

fost, 
de 
Or

transoortați 
la... Alexan- 
mai rezista

IALOMIȚA

DOLJ
prin 
l-am.

ofereau 
de ro- 
cartofi, 

piersici,

s-a 
vinete, 
înainte 

august).

., 11U V

primul vice- 
consi- 
muni- 

__ ___ > de 
între timp 

se vinduseră

C. Păun, 
magazinul 

declara :

Raidul nostru 
piețele Craiovei 
inceput. la depozitele 
centrului de legume 
și fructe din localita
te. Inginera Aura Ga- 
îiceanu ne înfățișează 
situația produselor 
furnizate pe piața o- 
rașului în zilele de 11 
și 12 august.

— Notați, vă 
în prima decadă a lu
nii august au fost des
făcute, numai pe pia
ța Craiovei, aproape 
2 500 tone legume și 
fructe. Așadar, marfă 
suficientă.

Cum se vinde ? Nu
mărul mare 
telor 
ale 
se 
le 
tat, 
rea 
clienții să fie 
operativ. Trebuie 
consemnăm, de 
menea, faptul că pre
țurile din mercurial 
sînt afișate vizibil și 
respectate cu stricte
țe. în piața veche, a- 
ceeași abundență de 
produse. Și totuși...

> Apreciind eforturile 
celor ce răspund de 
buna aprovizionare ■ a 
piețelor centrale, nu 
putem trece cu vede
rea peste unele aspec
te mai puțin plăcute, 
întîlnite de noi in 
cartierele mărginașe, 

în cartierul Craio- 
vița Nouă, la o popu
lație de peste 10 000 
de locuitori, funcțio
nează în prezent doar 
un singur magazin și 
acesta neaprovizionat 
corespunzător. Astfel, 
pentru un pepene sau 
pentru citeva legături 
de pătrunjel, gospodi
nele sînt nevoite să 
facă cu autobuzul cite 
3—4 km, pină la piețele 
din centrul orașului.

Se remarcă, totodată, 
că unitățile Gostat au 
la vinzare un sorti
ment sărac de legume 
și fructe. La unitatea 
Gostat din Valea Ro
șie (responsabil Du
mitru Bădescu), stocu
rile de ardei gras și 
fructe se terminaseră 
cu mult înainte de

rog :

al punc- 
desfacere 
la care 
unități- 
și Gos- 

i vînza-

de <
I.L.F.. 
adaugă

Agrocoop 
fac ca 

să meargă rapid, 
serviți 

să 
ase-

Duminică. în piața 
mare din Călărași, a- 
bundență de produse 
proaspete. Rafturile 
magazinelor I.L.F., A- 
grocoop, Gostat, ale 
producătorilor indivi
duali erau încărcate cu 
legume și fructe. Se 
găseau, de asemenea, 
din belșug, p 
carne de porc 
vită, pui fâiați.

— Care este 
abundenței in 
zionare ? - 
trebat pe 
Paul Mihai, secretar al 
comitetului 
de partid, intilnit 
piață.

— Buna colaborare 
cu unitățile agricole 
din jurul orașului. Ori 
de cite ori se produc 
dereglări în aprovizio
nare. intervenim, pe 
loc, luind măsurile ne
cesare. ‘

Este o experiență 
din care ar putea 
văța foarte mult 
Comitetul executiv 
Consiliului popular 
orașul Slobozia. De 
Pentru că aici... 
mai bine să prezentăm 
lucrurile 
le-am intilnit pe teren.

Sîmbătă, la ora 7 di
mineața, în piața mare 
a orașului Slobozia, la 
unul din cele două 
chioșcuri ale I.L.F., se 

^ofereau cumpărătorilor 
doar... țuică, vin, faso
le uscată și covrigi.

Un alt chioșc, âl 
IJEC.OOP - pen
tru desfacerea produ
selor, animaliere — a- 
vea lacătul pus de 
citeva zile.

Pe tarabele unde 
vînd producătorii indi
viduali sînt legume 
puține. Cițiva castra
veți, ■ 2—3 grămăjoare 
de ceapă, pepeni.

La fel st.au lucrurile 
și la cealaltă piață din 
Slobozia, cu deosebirea 
că aici, în singurul 
magazin de produse 
lactate, nu se vinde 
nimic. De ce ? „Cu 
toate insistențele — ne 
spune gestionara — 
direcția comercială n-a 
întreprins nimic pen
tru repararea frigide
rului".

Indeob- 
blocurilor 
s-ar pu- 
dumnea- 
mare ; «

»—în fiecare caz in parte, ținind firaiăția, că, ținind seama de .-țbaie. 
seama de condițiile specifice locului, 
ar trebui căutată soluția optimă — 
diferită, deci, de la caz la oaz. Pot 
fi realizate ansambluri noi in for
mule mult mai variate ca înălțime a 
construcțiilor, decit cele utilizate pină 
in prezent — două la număr — fără 
a influența nici valorificarea cores
punzătoare a teritoriului, nici efici
ența economică a investițiilor.

— V-aș ruga să fiți mai explicit !

cerințele prezentului, trebuie să ne 
gîndim la oamenii pentru care con
struim — și nu numai la generația 
de azi, ci și la generațiile viitoare. 
Tot ceea ce proiectăm acum trebuie 
să fie bun 
stitule o 
miine.

și în anul 2000, care com- 
realitate imedliată, de

Interviu realizat de
arh. Gheorghe SASARMAN

Sugerăm f°rurdor competente să ia măsuri pentru • 
in valoare izvoarele de ape — recomandate în afecțiuni reu- 
cardiovasculare, renale, hepatice ș.a. — din comuna Gighera, 
Dolj. (Ilarion Georgescu, inginer, Craiova).

0 interesantă expoziție de pictură deschig.
recent, la căminul cultural din comuna Gălăteni, județul Teleorman. 
Lucrările expuse sînt inspirate din viața satului și aparțin unor tineri 
profesori de desen — Gheorghe Dobre din București și Marian lo- 
nescu din Zimnicea — veniți să se documenteze in comuna noastră. 
Asemenea inițiative ar trebui extinse. (Ștefan Popa, secretarul Comi
tetului de part'd din comuna Gălăteni, județul Teleorman).

® Solicităm consiliului popular să acorde tineretului din co
mună sprijinul necesar pentru amenajarea Unui teren de sport cores
punzător. (Cornel Teșculă. profesor, comuna Vînători, județul Mureș).

® Strada hîrtoapclor... Construirea Străzii principale de 
acces in noul și modernul cartier Crișan II din Slatina durează de 
doi ani. Dacă lucrările vor continua in ritmul de pină acum, locuitorii 
acestuia vor fi nevoiți să circule incă o toamnă prin noroaie și hir- 
toape. (Un grup de cetățeni din cartierul Crișan II-Slatina).

• Neglijența la... saramură. Pe rampa ®ării Tutova* ^u- 
dețul Vaslui, de fnai bine de o lună stă sub cerul liber un vagon 

'> consum dinde sare bulgări, care a fost adusă pentru cooperativa d.e ______  __
localitate.’ Dacă nu-i face trebuință respectivei unități, de ce a mai 
comandat-o ? (P. Strat, comuna Tutova, județul Vaslui).

" L. .; .ci'':-'.

® 30 000 tOn® mar-fă a reușit să transporte peste plan, de 
la începutul anului, colectivul stației C.F.R. Războieni, județul Alba. 
Printr-o judicioasă organizare a muncii, mai buna programare a ex
pedierii vagoanelor în tranzit, reducerea proceselor tehnologice la com
punerea și descompunerea trenurilor, timpul de staționare al vagoa
nelor a fost redus cu 1,16 la sută, ceea ce echivalează cu o economie 
de 5 000 vagoane/oră. (Vasile Amorăriței, tehnician).

Rubrică realizată de Gheorghe PÎRVAN

Din noua arhitectura a rhumcipiului Pitești Foto : S. Cristian
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O. GRUMEZA, 
N. TUICU și 
L. CIUBOTARU, 
corespondenții 
„Scînteii"

J

0 nouă tragere la 
Loteria in obiecte
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează O NOUA 
TRAGERE LA LOTERIA ÎN 
OBIECTE, la care se vor atribui 
autoturisme „Dacia-1 300“ și o- 
biecte in valoare de cite 30 000 
lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 
1 000 lei. etc. Se vor effectua 21 
de extrageri, față de numai 17 
cite au fost la tragerile ante
rioare ale Loteriei in obiecte.

Participarea se face cu bilete 
de cite 5 lei bucata.

Biletele ciștigătoare trebuie 
depuse la orice agenție Loto- 
Pronosport, primindu-se in 
schimb o adeverință tipizată, 
pină la data de 28 august 1973, 
ora 13,00. Ciștigătorii care do
miciliază în localități în care 
nu funcționează nici o agenție 
Loto-Pronosport vor trimite bi
letele pînă la aceeași dată (data 
poștei), în plic cu valoare de
clarată, la Centrala A.S. Loto- 
Pronosport din București, Calea 
Victoriei nr. 9, căsuța poștală 
102.

După verificarea și omologa
rea biletelor ciștigătoare, A.S. 
Loto-Pronosport va trimite prin 
poștă, pe adresa indicată de 
cîștigători pe verso-ul biletului, 
o comunicare. Cu această co
municare, ciștigătorii se vor pre
zenta la orice magazin din re
țeaua comerțului de stat sau a 
cooperației de consum, unde, 
in limita sumei ciștigate și a 
listei de obiecte 
ridica

afișate, vor
obiectele preferate.

I
î

J

)

rile obștești conform voinței 
lereselor sale, fructificind 
priul folos roadele muncii 
treaga avuție națională.

Partidul a considerat și 
aceste mari cuceriri revoluționare ca 
mareînd nu un „punct terminus", ci 
ca bază a adîncirii continue a de
mocrației, parte integrantă esențială 
și cerință obiectivă a dezvoltării so
cietății socialiste. Iată de ce crearea 
cadrului instituțional, a structurilor 
organizatorice propice pentru mate
rializarea efectivă, pe multiple pla
nuri, a principiului suveranității po
porului constituie un obiectiv . esen
țial al vastului ansamblu de măsuri 
adoptate, in lumina hotărîrilor Con
greselor IX și X și ale celor două 
conferințe naționale ale P.C.R., pentru 
sporirea atribuțiilor Frontului Unită
ții Socialiste, ale organizațiilor de 
masă și obștești, instituționalizarea 
adunărilor generale a oamenilor mun
cii ca for suprem de conducere In în
treprinderi, crearea 
consiliilor oamenilor 
gane colective de 
unitățile economice, 
dă control muncitoresc asupra acti
vității economico-sociale. în acest 
sens, numitorul comun al tuturor ac
țiunilor inițiate de partid in ultimii 
ani pentru perfecționarea organiză
rii și conducerii vieții economice și 
sociale constă 
țiilor necesare 
tot mai largi 
cerea statului.

La aceste structuri se adaugă mă
surile consecvente pentru promova-

comitetelor și 
muncii ca or- 
conducere in 
a consiliilor

în asigurarea condi- 
participârii efective și 
a maselor la condu-

rea unor metode îmbunătățite de lu
cru bazate pe principiul conducerii 
colective și pe atragerea maselor la 
elaborarea deciziilor, paralel cu e- 
fortul perseverent de ridicare a ni
velului de conștiință al oamenilor 
muncii, a pregătirii lor politice și 
profesionale, ca o condiție a parti
cipării responsabile și competente la 
soluționarea problemelor obștești.

Proces continuu, neîntrerupt, ale 
cărui forme și metode evoluează, la 
rîndul lor, in funcție de stadiul de 
dezvoltare a societății, • întărirea de
mocrației socialiste, promovarea li
bertății pe toate planurile sint, în 
concepția partidului nostru, indiso
lubil legate de disciplină, de respec
tarea neabătută a ordinii și legalită
ții. Practjca socială confirmă că res
pingerea liberalismului mic burghez, 
ca și a oricăror manifestări anarhice 
străine intereselor vitale ale po
porului, ale construcției socialiste, 
nu numai că nu este contrară cerin
țelor democrației, dar reprezintă 
una din condițiile principale pentru 
adîncirea democratismului real, pen
tru înflorirea plenară a libertății.

Principiul suveranității poporului 
își manifestă deopotrivă valențele pe 
plan iptern și extern. Libertatea iși 
găsește expresie plenară în faptul că 
în toate problemele vitale pentru 
existența națiunii — ale activității e- 
conomice, politice și spirituale, ale 
apărării cuceririlor 
in toate aspectele
ne și internaționale — dreptul de 
decizie se află in mîinile poporu
lui român, ale forurilor de partid și 
de stat împuternicite de el, constitu
țional și legitim desemnate de popor 
«ă exercite aceste prerogative.

revoluționare, 
vieții inter-

Impli'nind năzuințele revoluționa
rilor pașoptiști, ale multor generații 
de militanți socialiști, de îngemăna
re a „libertății dinlăuntru cu liberta
tea in afară", încununind lupta eroică 
de decenii a comuniștilor împotriva 
claselor exploatatoare. împotriva do
minației monopolurilor străine și a 
imixtiunii puterilor imperialiste, pen
tru apărarea neșovăitoare a indepen
denței țării, socialismul a dus, odată 
cu eliberarea socială a poporului, la 
o deplină și reală independență și 
suveranitate națională. Exercitîndu-și 
dreptul de a dispune liber de soarta 
sa, fără nici un amestec din afară, 
România socialistă promovează rela
ții internaționale bazate pe principi
ile strictei respectări a suveranității 
și independenței naționale, egalității 
in drepturi și neamestecului in tre
burile interne, principii care se do
vedesc garanția dezvoltării libere a 
națiunii noastre socialiste, ca și a fie
cărei națiuni, și, totodată, cheia de 
boltă a încrederii și colaborării prie
tenești între toate popoarele.

Prin apărarea și întărirea neînce
tată a libertății cucerite cu prețul 
atîtor jertfe, poporul român răspunde 
supremelor comandamente sociale și 
naționale, își slujește prezentul și vi
itorul. Și tocmai pentru că a cunos
cut din proprie experiență prețul 
libertății, el iși manifestă în mod 
ferm și neabătut simpatia și solida
ritatea internațional istă cu lupta pen
tru libertate a tuturor popoarelor. 
Nu este cauză dreaptă în lume care 
să nu găsească ecou în inima 
fierbinte a poporului român, nu exis
tă cauză dreaptă pe care el să nu o 
fi sprijinit cu ardoare, cu încrede
re neabătută în biruința dreptului 
fiecărui popor de a fi liber și a-și 
decide singur soarta.
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Imagini în alb și negru după un raid fotografic la Pitești și în București

——-— Restanțele au fost recuperate:--------------
„Piroliza 11“ se află în preajma probelor tehnologice

Instalația de piroliză-IT este 
„inima" producției în cadrul 
celei de-a Il-a etape de dezvol
tare a Combinatului petrochi
mic din Pitești. Factorii răspun
zători de realizarea acestei in
vestiții iși concentrează toate 
forțele pentru ea acest impor
tant obiectiv să fie dat in func
țiune în cele mai bune condiții. 
De cîtva timp, constructorul — 
T.C.I. Pitești, mentorul — 
T.M.U.Ch. București și, alături 
de ei, beneficiarul — muncesc 
fără preget. de multe ori și 
noaptea, la toate punctele de lu
cru. S-au recuperat astfel întir- 
zierile. iar instalația se află in 
preajma probelor tehnologice. 
Gata pentru începerea probelor 
— așa cum se vede și din foto
grafia din stingă — este camera 
de comandă. de fapt creierul 
instalației, alcătuită din utilaje 
de proveniență românească, de 
înaltă precizie. Acum, tehnicie
nii Ion Surdeanu și Vasile M6- 
roșan fac aici ultimele legături 
și verificări ale tabloului de co
mandă cu restul utilajelor din 
piroliză.

Obiectivul

I
j I-

După cum se știe, griul are o mare 
importanță economică. Potrivit preve
derilor din planul cincinal, in 1974 
trebuie să se obțină aproape 7 mili
oane tone de griu și secară. Pentru 
aceasta este nevoie să se realizeze o 
recoltă medie de 3 250 kg în între
prinderile agricole de stat și 2 700 kg 
in cooperativele agricole. Avînd in 
vedere că se extinde mecanizarea și 
chimizarea, se generalizează tehno
logiile moderne de cultură și soiurile 
de mare randament, iar expe
riența lucrătorilor din agricultu
ră se îmbogățește tot mai mult, a- 
ceastă sarcină poate fi îndeplinită. 
De altfel, numeroase unități agricole 
de stat și cooperatiste, situate îri 
toate zonele țârii, obțin în mod con
stant, de mai mulți ani, asemenea re
colte, și chiar mai mult. Impor
tant este ca experiența și me
todele aplicate în aceste unități 
să fie generalizate peste tot. Iată de 
ce la consfătuirea inginerilor șefi 
din cooperativele agricole — organi
zată în două serii — prima zi a fost 
consacrată culturii griului.

în lumina sarcinilor trasate la re
centa ședință a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., au fost stabilite 
o serie de măsuri organiza
torice și tehnice care să ducă la exe
cutarea în bune condiții a lucrărilor 
de pregătire a terenului și semănat, 
care să asigure realizarea, și depăși
rea producției de griu prevăzute .a 
se obține în anul viitor.

Un factor hotărîtor în obținerea 
unor recolte mari de griu Ia hectar 
îl constituie folosirea unor soiuri de 
mare randament, precum și a semin
țelor cu însușiri calitative superioare 
din soiurile respective. în această 
privință au fost obținute unele rezul
tate bune. Au -fost extinse noile so
iuri create de amelioratorii noștri — 
Lovrin, Dacia, Excelsior, Favorit, Tur- 
da-195 și Olt. în mod deosebit se re
marcă Lovrin-10 și Lovrin-13, obți
nute la stațiunea experimentală cu 
același nume. care. în unele zone, au 
depășit in producție alte soiuri stră
ine aflate in cultură. De asemenea, au 
fost importate din Uniunea Sovietică 
însemnate cantități de semințe din so-

principal—terminarea montajului

Cum este și firesc — Ia „Piro
liza 11“ — intreaga atenție este 
concentrată asupra terminării tu
turor lucrărilor de montaj. încă 
puține zile de lucru intens și 
montorii vor părăsi șantierul. 
Pe cițiva dintre ei — Vasile 
Onofrei, Tache Porbaci și Ilie 
Ispir (fotografia din stingă) — 
i-am intilnit in zona cuptoare
lor. la înălțimi amețitoare, mon- 
tind ultimele conducte la tam- 
burii de abur de inaltă presiu
ne și coșul de evacuare a ga
zelor. în sprijinul lor. peptru 
ca ritmul de lucru să crească 
in intensitate. au sosit 80 de 
lăcătuși mecanici, din partea be
neficiarului, care au montat și 
montează cu bune rezultate 
părți din utilaje la coloanele 
instalației de fracționare sau 
se ocupă de pregătirea siste
melor de conducte și a circuite
lor de ulei ale compresoarelor 
în vederea efectuării spălărilor 
și probelor de presiune. Este 
normal ca pe reprezentanții be
neficiarului să-i găsim acum 
prezenți peste tot. Iată-i acțio- 
nind în zona cuptoarelor — în 
fotografia de sus — pe ing. 
Constantin Tatu și operatorii 
Florin Ciolpănea, Mircea Cer
nea și Ion Ionescu. care veri
fică traseele tehnologice luate 
in primire.

O O @ B ® ®
iurile valoroase Aurora și Caucaz, 
care au fost cultivate pe 15 la sută 
din suprafețele ocupate cu griu.

Soiurile valoroase de griu de care 
dispune agricultura noastră, în
deosebi cele românești, trebuie în
mulțite cit mai repede pentru a fi 
generalizate pe suprafețe întinse. 
Cultivarea lor in rinduri rare, folo- 
sindu-se norme reduse de sămință la 
hectar, a dat bune rezultate. Se cere

-Dar unde sînt constructorii ?
După cum se vede în fotografia de jos (stin

gă) pe șantierul fabricii de polietilenă, din ca
drul Combinatului petrochimie Pitești, este 
încă serios de muncit pină la punerea in 
funcțiune. Și totuși, simbătă, 11 august, și 
luni, 13 august, șantierul era pustiu. Simbătă 
s-a lucrat aici doar pină Ia ora 11. La lotul 
nr. 13. însă, in jurul orei 10. din 192 con
structori 30 părăsiseră lucrul pe motiv că 
s-au dus să-și ridice salariile pentru a ajun
ge la timp la gară. Casierul nu se putea de
plasa. oare, pe șantier ? Dar nici cei care

erau prezenți nu lucrau. Cu mult inaănte de 
ora 11. la instalația de stiren, montorii con
duși de ing. Marin Ivașcu (după cum se vede 
și in fotografia de jos (dreapta) au fost puși 
să facă curățenie pe șantier.

Nimic de zis, este nevoie și de o astfel de 
operațiune 1 Dar nu în timpul programului 
și mai ales la un obiectiv important unde, 
sînt de recuperat mari întirzieri înregistrate 
in execuția unor lucrări. Ce părere au con
ducerea șantierului, organizația de partid ?

ce privește valoarea lor genetică și 
capacitatea de adaptare la condițiile 
ecologice din diferite zone ale țârii. 
Pe această bază, programul culturii 
griului pe anul 1973—1974 prevede 
clar, in fiecare zonă, ce soiuri sg se 
cultive. Recoltele mici obținute de 
unele unități agricole se datoresc, 
intre altele, și faptului că nu se a- 
cordă suficientă atenție cultivării di
feritelor soiuri, ținindu-se seama de

soiurilor semitimpurii a fost mult 
prea redusă. Asemenea neajunsuri 
continuă să se manifeste. Direcțiile 
agricole din județele Dolj, ilfov și 
Mehedinți și-au propus să renunțe la 
soiul Bezostaia 1, iar cele din jude
țele Botoșani. Constanța, Iași, Neamț, 
Suceava și Vrancea — să-l cultive 
pe suprafețe mici. în consfătuire s-a 
arătat că aceste propuneri trebuie 
reconsiderate.Randamentul culturilor de grîu poate fi considerabil sporit

IATĂ CE A DEMONSTRAT 0 RECENTĂ CONSFĂTUIRE A SPECIALIȘTILOR

ca metoda să fie extinsă în toate 
unitățile agricole producătoare de 
semințe. Prin aceasta se mărește 
coeficientul de . înmulțire și se asi
gură generalizarea, intr-un timp 
mai scurt, a noilor soiuri. La coope
rativa agricolă Gîrla Mare, județul 
Mehedinți, după cum relata in ca
drul consfătuirii președintele aces
teia, tov. Ilie Bărăitaru, pe lingă ob
ținerea a 5 000 kg griu la hectar, fo- 
losindu-se această metodă s-au. în
mulțit rapid soiurile valoroase.

Pentru realizarea unor recolte mari 
la hectar este necesar ca soiurile să 
fie judicios repartizate, ținîndu-se 
seama de condițiile naturale. Cerce
tarea dispune de date experimentale 
pe mulți ani. incit se poate face o ca
racterizare obiectivă a soiurilor in

condițiile pedoclimatice din .. fiecare 
microzonă. Pe de altă parte, la 
stabilirea soiurilor care urmează 
să se cultive, în unele . cazuri, 
se procedează subiectiv. De exem
plu, nu s-a respectat indicația 
dată de a se realiza un- raport 
optim. între soiurile tardive și 
semitardive.' în dorința de a obține' 
producții mari, unele cooperative a- 
gricole au cultivat soiuri tardive în1 
proporții foarte ridicate, fără a le 
aplica și o tehnologie corespunză
toare. Aceasta s-a răs'frînt negativ 
asupra nivelului recoltei. în coope
rativele agricole din județele Co- 
vasna, Arad. Galați, Brașov, Brăila 
și în întreprinderile agricole de stat 
din județele Mureș, Vîlcea. Olt, 
Arad, Botoșani,. Bihor etc., proporția

Pentru producția de . grîu a anului 
viitor urmează să crească ponderea 
soiurilor intensive : Aurora, Caucaz, 
Lovrin. precum și a celor cu o peri
oadă . de vegetație mai scurtă, cum 
sint Excelsior, Dacia. Favorit, și Tur- 
da-195. în vederea folosirii potenția
lului productiv al soiurilor din fie
care zonă, microzonă și unitate agri
colă și a condițiilor climatice care 
diferă de la un an la altul, la con
sfătuire s-a prevăzut ca fiecare uni- 
tate agricolă să cultive, în medie, 
trei soiuri — unul timpuriu, altul se- 
mitimpuriu. iar al treilea tardiv.

Ne mai desparte doar o lună de 
zile de momentul începerii semăna
tului. Pină atunci e nevoie ca in 
toate unitățile agricole sămința să 
fie asigurată și pregătită corespunză

tor. în . cadrul consfătuirii s-a apre
ciat că nu toți specialiștii manifestă 
suficientă exigență față de calitatea 
materialului de semănat. în multe 
cazuri se admite folosirea, semințelor 
cu buletin ■..negru", ceea ce are ur
mări din cele mai negative asupra 
nivelului producției. Pentru a nu se 
repeta asemenea neajunsuri. încă in 
aceste zile trebuie luate măsuri ur
gente în vederea selectării' semințe
lor și pentru a se analiza valoarea 
lor in cultură. Pretutindeni să existe 
garanția că ele corespund tuturor 
parametrilor -calitativi ! Pe baza pla
nurilor de amplasare a soiurilor pe 
zone, trebuie urgentat transferul de 
semințe dintr-un județ în altul. Or, 
în ce privește transporturile se sem
nalează unele greutăți, cum ar fi 
lipsa de vagoane sau pregătirea lor 
necorespunzătoare pentru a putea fi 
folosite Ia transportul semințelor. 
Este necesar ca. in timpul cel mai 
scurt. în toate unitățile agricole să 
se asigure semințele din soiurile 
prevăzute a se cultiva, iar condițio
narea și stabilirea valorii în cultură 
să se termine cel mai tîrziu pînă la 
5 septembrie. Astfel, semănatul va 
putea începe la timpul indicat.

Griul este tot mai mult prețuit 
atît pe piața internă, cit și la export. 
De aceea trebuie’ economisit.- O cale 
de realizare de economii o constituie 
folosirea unor norme optime de să- 
mînță la semănat. în cadrul consfă
tuirii s-a apreciat că în unele uni
tăți agricole se folosesc norme de să- 
mînță. prea mari. îp cooperativele 
agricole creșterea acestei norme cu 
numai 10 la sută reprezintă un con
sum de aproape 50 000 de tone de 
grîu sau cheltuieli în plus de 65 mi
lioane lei. Pentru a se putea realiza 
o economie de sămînță trebuie fruc
tificate toate posibilitățile — adică 
stimulate • proprietățile de înfrățire 
ale griului, prin semănatul la timp, 
buna pregătire și fertilizare a tere
nului — cu alte cuvinte, respectată 
întocmai tehnologia griului. De 
această problemă ne vom ocupa in
tr-un viitor articol.

Ion HERȚEG
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RĂSPUNZ1ND INIȚIATIVEI PATRIOTICE

se angajează:
„VOM SĂRBĂTORI 23 AUGUST 

lucrTnd din toate puterile pentru 
REALIZAREA LA TIMP A INVESTIȚIILOR"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Salariații Grupului de șantiere- 
montaj cazane — „Vulcan" se an
gajează să muncească cu abnega
ție- și hotărîre, astfel ca pînă la 30 
noiembrie să îndeplinească integral 
sarcinile de plan, uimind ca pină 
la sfirșitul anului să realizeze pes
te. plan 5 milioane lei valută la 
lucrările de montaj în străinătate, 
5 milioane Iei la construcții-mon- 
taj in țară și 1 milion lei bene
ficii.

Colectivul Trustului de construc- 
ții-montaj al Consiliului popular 
județean Prahova iși exprimă hotă
rirea de a preda pină la 30 august 
toate școlile, creșele, grădinițele și 
căminele prevăzute în planul de 
construcții și de a realiza pînă la 
sfirșitul lunii septembrie o produc
ție suplimentară in valoare de 1,5 
milioane lei.

Telegrame asemănătoare au tri
mis și colectivele Trustului de lu
crări speciale București, șantierelor 
de construcții-montaj din Tg. Mu
reș ale T.C.I. Cluj. întreprinderii de 
construcții-montaj a județului Si
biu. Trustului de instalații-montaj 
București și Trustului do construc
ții industriale din Cluj.

(Agerpres)

în telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, noi colective de 
muncă iși exprimă hotărirea de a 
face totul pentru a lichida rămine- 
rile in urmă pe unele șantiere, a 
asigura un ritm cit mai intens de 
lucru, alăturîndu-se inițiativei pa
triotice a constructorilor din Bucu
rești de a lucra in program nor
mal in zilele de .23 și 24 august.

Totodată, constructorii și monto
rii iși iau noi și însuflețitoare 
angajamente în muncă. Astfel, co
lectivul Grupului de șantiere Tg. 
Mureș din 
montaj utilaj 
care execută lucrări pe platforma 
Combinatului de. îngrășăminte chi
mice Tg. Mureș, se angajează, in 
cinstea zilei de 23 August, să 
termine lucrările de instalații teh
nologice la fabrica de amoniac din 
cadrul combinatului.

Colectivul de muncitori, 
cieni și ingineri ai întreprinderii 
județene de construcții-montaj 
Vrancea s-a angajat in cinstea ma
rii sărbători naționale de la 23 
August să dea o producție supli
mentară de 4 milioane lei.

cadrul Trustului de 
chinric București,

tehni-

construcții-montaj

premieră-----
Timpuri noi“

Azi, la întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală are loc un eve
niment deosebit de important pentru colectivul de muncă de aici, 
pentru constructorii din cadrul I.C.S.I.M. : intrarea in funcțiune a sec
ției forjă cu o lună și jumătate mai devreme față de termenul prevă
zut în graficele de execuție. în fotografia de sus vă prezentăm o 
imagine din noua secție — luată cu 24 de ore înainte de „marcarea" 
evenimentului — prin a cărei dare în funcțiune se asigură, așa cum 
ne declara maistrul Dobre Dumitrache, un spor de producție de 180 
tone anual, o reducere substanțială a prețului de cost, un decalaj co
respunzător intre sectoarele de prelucrare și montaj.

Cu sîrg și spor lucrează constructorii de pe acest șantier și la 
celelalte obiective. Pretutindeni, lucrările se află în stadii foarte avan
sate. existind premise certe pentru punerea in funcțiune in avans — 
cu 30 și chiar 60 de zile — și a altor capacități de producție.

-------- în stadiu înaintat
de execuție

Șantierul noilor capacități de producție de la întreprinderea de ma- 
șini-uneltc din București. Din discuția avută cu ing. Nicolae Dumitru?* 
șelul șantierului, consemnăm : toate restanțele au fost lichidate. Hala 
de agregate pentru roți dințate a fost dată, parțial, în funcțiune ; peste 
două zile va începe montajul la secția de mașini grele, iar la hala ma
șini de rectificat sînt concentrate aproape toate forțele de care dispune 
constructorul în vederea predării ei la montaj cu șase luni mai de
vreme.

Ne oprim, pe rînd, la fiecare obiectiv în parte. Constructorii mun
cesc intens, iar stadiul lucrărilor este avansat. La hala mașini de rec
tificat. echipa de dulgheri condusă de Vasile Oprea (in fotografia de 
mai sus) execută grinzile de margine ale acoperișului ; la secția 
agregate pentru roți dințate se fac ultimele finisaje exterioare, in 
timp ce Ia cea de-a treia capacitate amintită finisajele interioare sînt 
aproape gata.

Reținem, totuși, că pentru fructificarea deplină a avansului de timp 
cîștigat de constructor pină în prezent se așteaptă o receptivitate spo
rită din partea unor furnizori — întreprinderea mecanică din Cugir și 
întreprinderea mecanică din Timișoara — în ce privește solicitarea de 
a livra mai devreme o serie de mașini și utilaje necesare.

Raid-qnchetâ realizat de Ilie ȘTEFAN și Gh. CÎRSTEA
fotografii de S. Cristian și E. Dichiseanu
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Cereți și vom publica
t

t V
NOUTĂȚI DIN ÎNVĂȚĂ MINT

Publicăm astăzi, în cadrul rubricii noastre, răspunsul Mi
nisterului Educației și Invățămtntului la întrebarea mai 
multor cititori despre :

Ce e nou în conținutul și structura
A V - V A preșcolar ?

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10.00 “ '
10,05

învătămîntul preșcolar, ca primă 
treaptă a sistemului de învătămint 
din țara noastră, are drept tel fun
damental educarea și instruirea tu
turor copiilor în virstă de 3 la 6 
ani ; el iși propune astfel să reali
zeze pregătirea copiilor pentru ac
tivitatea școlară și constituie un 
sprijin efectiv acordat fcmeilor 
mame încadrate în muncă. în ve
derea integrării organice a educa
ției preșcolare in sistemul nostru 
de învătămint și a creșterii eficien
tei activității instructiv-educative. 
perioada actuală și imediat urmă
toare sînt consacrate modernizării 
conținutului, formelor de organizare 
și metodelor de lucru Specifice 
invătămintului preșcolar. Așa, de 
pildă, in spiritul hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
conținutul activității preșcolare va 
fi organizat pe grupe de virstă. în 
consecință, vor fi elaborate noi 
programe pentru grupa mică, grupa 
mijlocie și grupa mare, fapt care 
va permite o mai bună continui
tate între educația preșcolară șl 
primele clase ale școlii generale, 
Intr-o concepție unitară.

în scopul dezvoltării proceselor 
psihice, un accent deosebit va fi 
pus pe activitățile cu obiecte (ju
cării mecanice capabile să stimu
leze gindirea tehnică), pe exerciții
le care cultivă capacitățile intelec
tuale și permit cunoașterea naturii 
înconjurătoare, a diferitelor aspec-

te, accesibile copiilor, ale vieții 
sociale. în același timp, conținutul 
programelor instructs v-educative
in grădinițe va cuprinde activități 
variate, cu caracter practic, capabi
le să cultive interesul și deprinde
rile de muncă la copii. întreaga 
organizare a activității copiilor va 
urmări cultivarea sentimentelor de 
dragoste și respect fată de părinți, 
frați și surori, față de familie și, 
pornind de aici, față de locul na
tal, fată de patrie și partid.

Problema educației fizice, a 
exercițiilor și mișcărilor in aer li
ber se află, de asemenea, printre 
perfecționările de bază aduse in- 
vătămintului preșcolar care își 
află o motivație esențială in întă
rirea sănătății copiilor, in dezvol
tarea lor armonioasă.

Un rol deosebit de important îl 
are dezvoltarea vorbirii, a limba
jului corect și. in acest sens, copiii 
vor fi ajutați să deprindă temeinic 
limba română. în localitățile 
care alături de români trăiesc 
(tonalități conlocuitoare, copiii 
fi ajutați să învețe corect 
limba lor maternă, cit și limba
mână. Experimentul organizat anul 
trecut in 60 de unități preșcolare, 
în cuprinsul cărora o parte din 
activitatea zilnică s-a desfășurat 
in limba română, a fost încununat 
de rezultate foarte bune ; de aceea, 
începînd cu anul școlar 1973—1974. 
acest procedeu fructuos se va ge-

in 
na- 
vor 
atit 
ro-

neraliza in toate grădinițele, scop 
in care programa experimentului 
amintit a fost dezbătută și Îmbu
nătățită in consfătuirile organizate 
cu educatoarele județelor Harghi
ta și Covasna.

Aproape în 
fost organizate 
pregătire cu 
merg în acest 
dată în învătămîntul preșcolar, iar 
asemenea cursuri vor continua să 
se desfășoare și pe parcursul viito
rului an școlar. Totodată. în lu
mina hotăririi recentei plenare, ' 
vor fi introduse îmbunătățiri de 
rigoare și în programul liceelor 
pedagogice care «pregătesc viitoare
le cadre pentru învățămintul pre
școlar.

Concomitent cu realizarea inte
grală a acestor obiective referitoa
re la modernizarea conținutului, 
reteâua invătămintului preșcolar 
va înregistra o continuă dezvoltare 
pe toată perioada 1973—1980. astfel 
incit in anul 1980—1981 să poată fi 
cuprinși in grădinițe peste un mi
lion 
sută 
lare. 
dă o 
in grădinițe.. în anul premergător 
școlii generale, a majorității co
piilor in virstă de 5 ani de . la ora
șe și sate.

în orașe și centre muncitorești, 
ca și în localitățile din mediul ru
ral. va spori gradul de cuprindere 
a copiilor în grădinițele cu pro
gram prelungit, în care, pe lingă 
activitatea instructiv-educativă. co
piii au asigurate 
supravegherea pe 
zilei.

toate județele au 
cursuri speciale de 
educatoarele care 
an pentru prima

de copii, reprezentind 84 la 
din totalul populației preșeo- 
In acest context se va acor- 
atentie .deosebită cuprinderii

masa, odihna si 
toată durata

10,50
11,35

13,05

13.15
17,30

18.00
13.05
18.10
18.30
18.40
19,20

19.30

20,00

21,45

22.00
22,30

20.90
20,30
20,55
21,05

21.35
22,05

Telex.
Ancheta TV : . „Noi și 
tura". Emisiune de Ion 
mitra șcu.
Teleenciclopedla. 
Telecinemateca pentru ___
ret : „Fii bun pînă la moarte''.
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.
Telejurnal.
Curs de limba rus*. Recapi
tulare (6).
Telex.
Publicitate.
Tehnic-Club.
Imagini din Pakistan.
Panoramic științific.
1901 de seri : „Prințesa de 
mac" (X).
Telejurnal.
0 în cinstea marii Sărbătdri. 
Cîntecul săptăminii : „Dulce, 
dulce Românie" de George 
Grlgoriu.
Reflector.
Seară de teatru : „întâlnire 
peste ani" de Lucia Deme
trius.
Angelica Stoican — interpre
tă a cintecului șt jocului 
popular din Mehedinți.
24 de ore.
Gala maeștrilor. Mezzoso
prana Elena Cernei. prlm- 
sdlistă a Operei Române din 
București.
PROGRAMUL II
Prietenii lui Așchiută. 
Bucureștiul $1 tinerii săi. 
Agenda.
Pagini de mare popularitate 
interpretate de pianista Lia
na Serbescu.
Telerama : Secvențe, estivale. 
Film serial „Mannix".

teatre

na-
Du- GEORGE ENESCU

tine-

Rubrică
Mihai

redactată de
IORDANESCU

o Teatrul satiric-muzieâl „C. Tâ- 
nase" (Grădina Boemă) : Estlval- 
Boema — 20.
o Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului
— Spectacol de sunet șt lumină
— 20,30.

Teatrul istoric
pe micul ecran
Actuala stagiune tea

trală estivală fiind supe
rioară precedentei! meritul 
teatrului TV, care a reușit 
să ne țină in casă, in fata 
micului ecran, la mai toate 
emisiunile sale, este cu . a- 
tit mai mare.

Două dintre realizările 
recente — fiecare a cite 
două serii — au marcat 
strădania televiziunii de a 
valorifica producția..istorică,, 
a ultimelor decenii și de a 
Răspunde interesului mani
festat fată de această dră- 
Imaturgie. Opțiunea reper
torială vizlnd lucrări con
sacrate, am putut urmări 
)„Bălcescu“, una dintre ulti
mele scrieri ale lui Camil 
(Petrescu, și „Io, Mircea 
Voievod", de Dan Tăr- 
țhilă.
i Păstrind proporțiile, ne- 
Sgnorînd diferențele de vi- 
Iziune și de stil, putem spu- 
Ine totuși că e vorba, in 
(ambele cazuri, de opere de 
substanță, aspirind să defi
nească deveniri istorice și 
’cristalizări de conștiință 
fundamentale ale poporului 
jromân, să lumineze din 
unghiuri inedite 'raportul 
dintre erou și mase, să în
demne la meditație cu pri
vire la lupta pentru liber
tate națională și socială, cu 
privire la „mersul revolu- 

jției" și la destinul celor 
(care se situează in fruntea 
lei, cu privire la condiția 
(noastră istorică.
i Solidă și limpede, drama 
„.BĂLCESCU" ridică reale 
dificultăți nu numai în ca- 
îea transpunerii teatrale 
(prin mulțimea personaje
lor ’ istorice și complexita
tea unor roluri, prin pon
derea scenelor de masă 
etc,), ci însăși lecturii obiș
nuite : descifrării semnifi
cațiilor și stabilirii ordinii 
lor prioritare.

în spectacolul său de te
leviziune, Horea Popescu .a 
citit „Bălcescu" mai degra- 
fbă din perspectiva romanu
lui „Un om între oameni", 
;decit din cea a „Sufletelor 
itari". „Bălcescu" i-a . apărut 
(Ca o dramă a istoriei, ca 6 
dramă socială, relativ e- 
mancipată față de „dramele 

[de idei", față de cele avind 
(drept substanță dilemele 
Intelectuale, obsesia absolu
tului — atit de caracteris
tice creației lui Camil Pe
trescu. în acest fel — dacă 
(este adevărat că nu întot
deauna au fost sesizate și 
tndeajuns subliniate parti
cularitățile gindirii origina- 
jle (și originare) 
(patresciene, este 
de adevărat că

camil- 
tot atit 
au că

pătat un relief pregnant 
-tocmai acele scene, acele 
replici care exprimau ade
ziunea creatoare a drama
turgului la concepțiile ma
terialismului istoric. Au 
fost subliniate, deci. îndeo
sebi : forță eroului Ca ex
ponent al poporului, juste
țea ideilor sale ca rezultat 
al unei analize social-poli- 
tice de profundă luciditate.

Jocul actorului Alexandru 
Repan, interpretul biție 
ales al lui Bălcescu, a fost 
de certă inteligentă și sub
tilitate. Actorul s-a străduit 
cu succes să sugereze com
plexitatea și superioritatea 
umană a personajului, ar
denta cu care iși trăia 
ideile și încerca să le aplice 
in practică, febrilitatea 
omului de bună credință și 
de acțiune, ostilitatea lui 
față de echivocuri și tergi
versări, noblețea cu care iși 
asumă un destin dramatic.

în configurarea celorlalte 
personaje s-a ținut seama 
de litera textului, încercin- 
!du-se cu finețe, pe alocuri, 
>mici reconsiderări — acolo 
unde timpul a fundamentat 

‘noi înțelegeri. Se cuvine, 
deci, să menționăm, pentru 

r 
i

portretizările concise 
limpezi realizate in spiri
tul realismului psihologic, 
pe Ilinca Tomoroveanu (o 
Tiță fragilă și luminoasă, 
disimulindu-și drama cu 
căldura dragostei fraterne 
și cu bărbăția femeii ciști- 
gate la o cauză de înalt pa
triotism), pe Al. Giugaru, 
Florin Scărlătescu, Octa
vian Cotescu. Chirii Econo- 
mu. Florin Piersic, Ion Pa- 
vlescu, Vislrian Roman, 
Costel Constantin,. Mihai 
Dogarii, Olga Delia Ma- 
ieescu. (Și e momentul să 
remarcăm, in general — 
cu prilejul acestei montări 
care a solicitat atit de di
vers talentul unui mare nu
măr de actori — că televi
ziunea a început să fie răs
plătită direct pentru încre
derea pe care a acordat-o 
tinerilor interpreți distri- 
buindu-i treptat in roluri 
din ce în ce mai dificile și 
formîndu-i astfel).

Cea mai plăcută impresie 
lăsată de „Bălcescu" a fost 

' totuși cea a unor scene de 
masă pline de vigoare, care 
au comunicat emoționant 
amploarea și necesitatea re
voluției pașoptiste și in 
care istoria însăși a deve
nit personaj principal, sau 
impresia produsă de fremă
tătoarele tablouri de epocă 
— fie pitorești, de autent ic 
balcanism, fie de un delicat 
romantism. în realizarea 
lor, știința regizorului de 
teatru s-a împletit cu cea 
a regizorului familiarizat cu 
filmul și cu televiziunea 
(edificatoare in acest sens 
fiind unitatea imaginilor de 
interior cu filmările exte
rioare. a prim-planurilor cu 
panoramicele, semnificațiile 
realizate prin montaj etc.).

Demnă de salutat a
fost și ideea intilnirii

intermediul micu- 
ecran cu piesa istori

că „IO, MIRCEA VOIE
VOD", cea mai bună scrie
re dramatică a lui Dan Tăr- 
chilă, ca și inițiativa reali
zării spectacolului in cadrul 
istoric autentic al palatului 
lui Mircea cel Bătrin de la 
Tîrgoviște (inițiativă care a 
aparținut teatrului „Al. 
Davila" din Pitești și regi
zorului C. Dinischiotu). 
înaltul patriotism al piesei, 
maturitatea viziunii scriito
ricești, noblețea personaje
lor, caracterul impresigjiant 
al dramelor umane, îndeo
sebi al conflictului dintre 
fericire personală și dato
rie (istorică), forța, caracte
rul memorabil al replicilor 
(nu puține sunînd ca un 
tulburător crez uman și 
patriotic), jocul unor actori 
ca Dem Niculescu (inter
pretul- rolului titulai), 
Ileana Zărnescu. Ion Focșa, 
Ileana Focșa. Ricardo Col- 
berti, Mihai Dobre, AI. Mo
rarii, Radu Coriolan, Vis- 
irian Roman au făcut sa 
trecem pests caracterul 
insuficient finisat artistic 
al altor compoziții actori
cești, peste stingăcia unor 
scene de grup, peste tonul 
excesiv familiar al 
scene „de curte", peste u- 
ncle carențe ale adaptării 
pentru televiziune.

. „Bălcescu" fiind o monta
re proprie a televiziunii, 
iar „Io, Mircca Voievod" 
fiind o adaptare a unui 
spectacol realizat la Pitești, 
ele atrag atenția și asu
pra căilor variate in care 
Teatrul TV înțelege să-și 
realizeze programul artistic 
și să colaboreze cu teatrele 
din țară, a căutărilor pe 
care le face în direcția află
rii acelor modalități apte 
să dea cit mai mare consis
tentă și expresivitate tex- , 
tului.

sala

1 . MO-

POPU-

Gheor-
Piatra

Galați,

unor 
mu

loc concer- 
orașele Ba- 

Buhuși, Ro- 
Gh.

ghiu-De j. 
Neam), 
Brăila și Buzău.

Agenția româ
nă de impresariat 
artistic anunță or
ganizarea 
concerte de
zică ușoară din 
Cuba în
Savoy" a teatru- 
ji „C. Tănase" 

(vineri, 31 august, 
ora 20) și la tea
trul de vară „He
răstrău' (sîmbătă, 
1 septembrie, ora 
20)., începînd din 
22 august 1973, 
sub conducerea 
muzicală a lui Ra
fael Lay, vor mai 
avea 
te In 
cău, 
man,

unor

Natalia STANCU

• Autostop : LUMINA
11,15 : 13.30 ; 16 : 18.30 : 2
• Aventura lui Poseidon : 
trla — 9 : ll.so ,;
21,15, FESTIVAL 
13,30 ; 16 ; 18,30 ;
— 19.45.
e Urmărire la
BUCUREȘTI — 8,30 : ............ . ,
16 ; 18.30 : 21, Ja grădină — 19.45, 
STADIONUL DINAMO — 20, FA
VORIT — 10 ; 12.30 : 15.30 ; 18 ;
20,30, SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 : 21.
o Infailibilul Raffles : CAPITOL
— 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16.15 : 18.30 ;
20.45. la grădină — 19,45. LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13,30 ; 21, la grădină — 20,15, A- 
RENELE ROMANE — 20.

14 ; 16,30 ;
— 8.30 :

21, la grădină

Amsterdam :
11 : 13.30 ;

(Urmare din pag. I)

mei turbine. Și de 
înainte. Sint 
ani de atunci.

— Ce lucru 
«s-a intîmplat 
timp ?

— Aici — răspunde su- 
rizind ținărul dispecer — 
nu se petrec lucruri deose
bite. Turbinele și genera
toarele merg, noi mai 
cern cite o intervenție 
colo unde se simte 
voia... Și atit...

De la ' directorul între
prinderii de centrale hidro
electrice ..Bistrița", ingi
nerul Cdstică Găitănăru.' 
am aflat, cîteva minute . 
mai tirziu, că întreaga 
cascadă de hidrocentrale 
de pe rîul Bistrița a pro
dus, in urmă cu cîteva 
zile, cel de-al 1 000 000 000- 
lea kilowat-oră din acest 
an. Pentru energeticienii 
Bistriței a Sosit revelionul.

...De la Bicaz la Piatra 
Neamț mergem paralel cu 
lacurile de acumulare și 
micrOcentralele Pingărati, 
Vaduri și Bitca. Doamnei.

Municipiul Piatră Neamț, 
așa cum ni-1 descrie din- 
tr-o cunoaștere din inte
rior primul secretar al Co
mitetului județean de par- 

V

mai 
doisprezece

deosebit vi 
in acest

fa- 
a- 

ne-

0 Cartea Junglei t CENTRAL —
9.15 ; 11.30 ; 13.45 : 16 ; 18,15 : 20,30. 
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
0 Jucătorul : DOINA — 11 ; 13.15 ; 
15,45 ; 18 : 20.30.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9 — 18 în conti
nuare.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.15.
0 Dragostea începe vineri t FLA
MURA — 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. MIORIȚA — 9 : 11,15 ;

" ; 20.45, VOLGA — 
14,45 ; 16,45 ; 18,45 ;

13.30 : 15,45 : ia 
9 ; 10,45 ; 12,45 ;
20.45.
O Fantoma lui 
EXCELSIOR — 
16 ; 18,30 ; 21,
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 
grădină — 20,
11.15 ; ‘ "
• I^a
VITA 
îa.io :
13.30 ; 
dina — 20.
0 Un om in sălbăticie : AURO-

Barbă Neagră :
8.45 : 11 : 13.30 :

BUZEȘTI — 9 ; 
, ; 20,30, la

GLORIA — 9 ;
13.30 ; 15,45 ; 18.15 : 20.30. 
răscruce de vinturi : GRI- 
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45,
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ;
15,45 ; 18,15 ; ’20.30, la gră-

tid Neamț, tovarășul Ste
fan Bobos :

.— Mai este supranumit 
și perla Moldovei. Așeza
rea lui. in căușul munți
lor Pietricica, Cozla și Cer- 
negura, înfățișarea și zes
trea urbanistică pe care a 
eăpâtat-o în ultimii zece— 
doisprezece ani, faptul că 
s-a înnoit aproape în în
tregime, că arhitectura lui 
actuală se înscrie 
cele mai moderne îi 
reședinței județului 
tru însușiri pe cary nici un 
oraș al Moldovei nu lc 
are - încă. Dar nu 
despre peisaj este 
aici. Orașul oferă 
rilor 11. ... . .
neVisate altădată. S-au 
construit aproape unspre
zece mii de apartamente și 
intregul arsenal de edificii 
social-culturale necesare 
unui oraș modern. Mai 
este numit și „orașul flo
rilor" pentru că florile te 
însoțesc aici la fiecare pas. 
Valea Bistriței a devenit 
în i anii noștri valea 
industrializări fără 
dent. Am citit 
tajcle publicate 
județe se află, 
de vedere 'al

intre 
dau 

nos-

ie 
numai 
vorba 

locuițo- 
săi condiții de viată 

altădată.

unei 
prece- 
repor- 
unele 
punct

din 
că 
din

____  ... îndeplinirii 
planului cincinal, prin sep
tembrie. octombrie. Noi 
ne aflăm la începutul lui 
decembrie. Din punctul de

î

l
1
\
\
!

î

Festivalul „GEORGE ENESCU", 
manifestare muzicală de mare pres
tigiu, aflată la cea de-a Vl-a ediție 
ă sa, care se va desfășura in peri
oada 11—18 IX a.c., va întruni și de 
această dată o seamă de reprezen
tanți de frunte ai artei interpretative 
din țară și străinătate.

încă din prima zi — o reîntilnire 
mult așteptată : marele pianist so
vietic Sviatoslav Richter va inter
preta Concertul nr. 3 pentru pian și 
orchestră de Beethoven in compania 
Filarmonicii „George Enescu", diri
jată de Mircea Cristescu, iar în cea 
de-a doua zi, 12 septembrie, va sus
ține un recital cu lucrări de Mias- 
kovski, Prokofiev, Șostakovici.

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii române il va avea ca invitat 
de onoare pe cunoscutul dirijor iugo
slav Samo Hubad, in concertul din 
12 septembrie, la care iși va da con
cursul, în calitate de solist, violo
nistul Ion Volcu.

Evoluția lui Philippe Entremont, 
elev al pianistei Marguerite Long, 
deținător al medaliei „Harriet Co
hen", al Marelui premiu al concursu
lui „Marguerite Long-Jacques Thi- 
baud" — 1953 și al titlului de „Am
basador al bunăvoinței" acordat de 
orașul Philadelphia (S.U.A.) se re
comandă, de asemenea, ca un punct 
de interes artistic al festivalului. 
Artistul fra.ncez va concerta in sim
fonicul Filarmonicii de stat „Mol
dova" 
Baciu 
cind va interpreta cele două concerte 
pentru pian și orchestră de Ravel, 
după ce. cu o zi înainte, va prezenta 
un amplu recital cu lucrări de Bach, 
Mozart. Chopin, Debussy, Prokofiev.

Ca un eveniment cu totul aparte se 
înscrie în ziua de 13 septembrie pre
zența Marii orchestre simfonice a 
Radioteleviziunii /Uniunii Sovieti
ce, una dintre cele mai valo
roase formații simfonice din țara ve
cină, care, în cei peste 40 de ani de 
activitate, și-a cucerit un binemeritat 
prestigiu atit în țară, cit și peste 
hotare. La pupitrul acesteia : artistul 
poporului al R.S.F.S.R., laureRt al 
Premiului Lenin, valorosul dirijor 
Ghenadi Rojdestvenski care, prin 
talentul și măiestria artei sale inter
pretative, se situează printre marile 
personalități contemporane ale ba
ghetei.

Elev al celebrului dirijor Andră 
Cluytens, considerat de către critica 
de specialitate și personalitățile mu
zicale marcante el însuși' drept una 
dintre cele mai strălucite figuri de 
dirijori din generația sa. Georges 
Prâtre. se va afla la pupitrul Filar
monicii „George Enescu" in ziua de 
17 septembrie, eolaborind cu nu mai 
puțin strălucitul pianist român Va
lentin Gheorghiu intr-un program 
promițător : Concertul pentru pian și 
orchestră de Schumann și Simfonia 
I -de Mahler.

Din nou prezent in tara noastră, 
de fiecare dată așteptat cu interes, 
acel care este, poate, cel mai mult 
.legal de numele lui George Enescu, 
una dintre cele mai proeminente, per
sonalități. muzicale ale contempora
neității, viblOhistiil Yehudi Mdnuhiri, 
iși va susfine recitalul. Împreună cu 
sora și partenera sa. Hephzibah Me
nuhin. luni, 17 septembrie, avind ir, 
program sonate de Brahms. Enescu 
și Beethoven. Apoi, artistul va da 
viată Concertului pen-tru vioară și 
orchestră de Beethoven la încheierea 
festivalului, marți, 18 septembrie, 
alături de dirijorul Iosif Conta. Șub 
bagheta reputatului dirijor român, la 
pupitrul orchestrei simfonice și co
rului Radioteleviziunii române, va 
răsuna, ca un final al actualei ediții, 

. nemuritoarea capodoperă enbsciană 
Simfonia a IlI-a in Do major, op. 21, 
lucrare de mari proporții.

Genul cameră! va reuni in con- 
' certe de mare ținută diferite for
mații de valoare din țară și străină
tate. Seria va fi deschisă miercuri, 
12 septembrie, printr-un concert de 
cvartete, creații ale compozitorilor

sub bagheta dirijorului Ion 
in ziua de 14 septembrie,

români Z. Vancea. M. Chiriac, D. Ca- 
poianu și P. Bentoiu, in interpreta
rea formațiilor „Muzica", „Philhar- 
monia" și „Pro Arte". Vineri. 14 sep
tembrie, un original ansamblu de 
cameră, „Madrigallștil din Fraga", 
reunind vocile a 8 cintăreti cu mă
iestria unor alți soliști instrumentiști 
va interpreta lucrări din creația pre
clasicului italian Monteverdi : „Cîn- 
tece de război și de dragoste" și 
din cea a contemporanului ceh P. 
Eben : „Evocări" și „Prâghensia". 
Caracteristica principală a acestui 
ansamblu constă in reconstituirea și 
redarea specificului epocii prin folo
sirea in concert a unor instrumente 
vechi, unele de aproape 500 -de ani, 
luate din colecții ale Muzeului na
țional din Praga. Dirijorul formației 
este entuziastul muzician Miroslav 
Venhoda.

Cunoscut în țară șl peste hotare, 
Cvartetul de coarde al Filarmonicii 
din Cluj, condus de apreciatul violo
nist Ștefan Ruha, va susține un con
cert, sîmbătă 15 septembrie, cu lu
crări de George Enescu, M. Jora și 
A. Vferu.

își anunță prezenta, cu o intere
santă carte de vizită, formația „Cn- 
legium Aureum" din Republica Fe
derală Germania, care și-a propus să 
descopere și popularizeze valori mu
zicale necunoscute în zilele noastre 
sau prea puțin cunoscute. De altfel, ’ 
concertul oferit sîmbătă, 15 septem
brie, va cuprinde lucrări in primă 
audiție de J. Chr. Bach, J. S. Bach, 
K. Stâmitz și W. A. Mozart, redate 
in sonoritatea originală a instru
mentelor de epocă.

în ziuă de 16 septembrie, dirijorul 
bulgar Vasil Kazândjiev, în fruntea 
colectivului său cameral „Soliștii din 
Sofia", va oferi publicului lucrări de 
J. Ph. Rameâu, J. Haydn, G. Rossini 
și S. Prokofiev.

Un alt punct de atracție îl va 
constitui concertul din 16 septembrie, 
care va reuni două dintre cele mai 
reprezentative ansambluri camerale 
românești : Orchestra de cameră 
„București", inițiată și condusă de 
ilustrul violonist Ion Voicu, avind 
ca soliști pe Ștefan Gheorghiu, Va
rujan Cozighian, Silvia Marcovlcl și 
Mariana Sîrbu — laureați ai con
cursurilor internaționale „George E- 
nescu", și corul „Madrigal", cu 
dirijorul Marin Conslantln, care in 
cei 10 ani 
rit un loc 
mondiale.

Un sol al
neze : Cvartetul de coarde din Tokio, 
alcătuit din patru instrumentiști de

de activitate și-a cuce- 
printre culmile artistice

artei interpretative japo-

vază ai brchestrei simfonice N.H.K., 
va interpreta cvartete de Haydn, 
Schubert și Bartok.

Prin strădania Operei Române, 
genul liric va fi reprezentat prin 
spectacole de mare ținută din crea
ția națională și universală. Va avea 
loc, sub conducerea muzicală a com
pozitorului, reprezentarea baletului 
„Primăvara" de C. Trăilescu, joi, 13 
septembrie. Printre protagoniști se 
numără Magdalena Popa. Petre 
Clorlea, Bojidar Petrov și Gheorghe 
Căciuleanu.

Spectacolul Tosca, dirijat de C. Pe- 
trovlci in 15 septembrie, in regia lui 
Hem Lupescu, ne va prilejui intil- 
nirea, in rolurile principale, cu te
norul sovietic VI. Atlantov, soprana 
iugoslavă R. Bakocevic și baritonul 
Octav Enigărescu. în reluare, sub 
bagheta dirijorului A. Chisadji, opera 
„Ion Vodă cel Cumplit" de Gh. Du
mitrescu (regia George. Teodorescu), 
va avea în distribuție pe tinărul bas 
Gheorghe Crăsnaru, recentul ciștigă- 
tor al Marelui Premiu „Florent Măr
cii" al concursului internațional de 
canto de la Montreal, mezzosoprana 
Iulia Bucluceanu, tenorul Constantin 
Iliescu, soprana Magdalena Conono- 
vici, basul Viorel Ban, baritonul E- 
duard Tumageanian.

în final, luni .17 septembrie, capo
dopera enesciană „Oedip", in inter
pretarea clntăreților David Ohane- 
sian, Elena Cernei, Maria Șindrilaru, 
Mihaela Botez și Viorel Ban. Regia : 
Jean Rînzescu : conducerea muzicală 
— Constantin Bugeanu.

Festivalul va mai găzdui o seară 
de lieduri de compozitori români — 
duminică, 16 septembrie.

în încheiere, amintim de un gen 
care-și face pentru prima oară loc 
in cadrul festivalului „George Enes
cu", gen care, de altfel, stă la baza 
întregii creații muzicale românești — 
folclorul. Programat intr-un concert 
special, duminică 16 septembrie, ne- 
intrecutul virtuoz al naiului, care s-a 
întors recent de la o adevărată com
petiție internațională, „Forumul mu
zical de la Klagenfurt" (Austria) cu 
denumirea de „rege al naiului",) 
Gheorghe Zamfir și orchestra sa vor 
dezvălui comori nesecate ale mare
lui nostru tezaur național — creația 
populară.

Este, alături de celelalte manifes
tări din festival, uA omagiu adus ge-l 
niului popular, precum și celui mai! 
strălucit reprezentant al muzicii 
culte românești, marele muzician! 
George Enescu, in ale cărui opere1 
sugestiile folclorice sint atit de pre
zente.

C. JIVA

Funeraliile
lui Sică Alexandrescu

HA — 13.30 ; 13 ; 18,15 ;
20,30. lâ grădină — 20.
« Florentiner nr. 73 i UNIREA — 
16 : 18.30.
O Heroins — 10 12 : 14 : 16,30 ;
18.30,. Blow-up — 20,30 : CINEMA
TECA (Sala Union).
• Distratul i MELODIA — 9 :
11.15 : 13.30 ; 16 : 18,30 : 20,45, MO
DERN — 8.45 ; 10.30 : 12.30 : 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30. 14 grâdlnft — 
20.
O Te așteptam, UăeSule
ȘILOR — 15,30 : 13 : 20.
o Pe aripile vintulul t
LAR — 10 ; 15 ; 19.30.
• Lumea se distrează :
— 16 ; 18 : 20. V1TAN -
17.30 ; 19,30, la grădină -
• Jandarmul ia plimbară
15.30 : 18 ; 20,30, la grădină
BUCEGI — 15.30 ; 17,45 :
grădină — 20.30.
• Ordonanța Selmenko t 
GREȘUL — 18:18; 20.
• Ultimul cartuș : COTROCKNI 
15,30 ; 18 ; 20,13, DRUMUL SĂRII 
15,30 : 13 ; 20,15.
• Tu, eu și micul Pâri» :

vedere al producției pen
tru export. Cu aceeași rîv- 
nă se muncește nu numai 
pe valea Bistriței, ci și pe 
cîmpurile mănoase ale văi
lor Șiretului și Moldovei 
pentru realizarea mai de
vreme a cincinalului..'.

De la Piatră Neamț, ur-

MUNCA 
15.30 ; 
20.
ARTA 
— 20, 

20, la

PRO-

lira — 15,30 ; 18 ; 20,15, la gră
dina — 20.
O Antoftlu șl Cleopatra : FLO-
REASCA — 15.30 ; 19..
8 Cu copiii la mare t RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Ciprlân Porumbescu : COSMOS 
15,30 : 19.
• ...Și salută rlndunelele : VII
TORUL — 15.30 : 18 : 20.
O Simon Templar intervine : PA
CEA — 15.45 ; 18 ; 20,15. tNFRA- 
TIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30 ; 
18 : 20.15.
• Fluturii sint liberi : GIULEȘTI
— 15.30 : 18 : 20,|30.
n Aventurile lui Babușcă ; FE
RENTARI — 15.3(1,; 17,4.5 : 20.
• Rond de noapte : CRÎNGAȘI
— 15.30 : 18 : 20.15.
0 Poliția mulțumește : DACIA — 
!> ; 11.15 : 13.30 : 16 ; 18,15 : 20.30. 
« Tecumseh : FLACARA — 
17,13 : 20,15.
O Acea pisică blestemată :
DINA UNIREA — 20,15.
«Ce se tntimplă, doctore :

DH4A MOȘILOR —>20.
« Monte Carlo : GRADINA SE
LECT — 20.

GRA-

GRA-

A „moșit" — cum îi place 
să spună — pe aproape 
toți noii născuți ai indus
triei de fire și fibre sin
tetice de pe Bistrița. între 
timp i-a sosit vremea pen
sionării. dar refuză cu în
dărătnicie să părăsească 
platforma.

în holul sălii „Comedia" a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" se 
aflau, luni la amiază, numeroși ar
tiști, scriitori, colegi, prieteni, rude 
și admiratori, veniți să aducă un ul
tim omagiu artistului poporului Sică 
Alexandrescu.

Prin fa(a catafalcului cu corpul 
neînsuflețit al celui care, pe nu
meroase scene din București și din 
intreaga țară, a montat, de-a lungul 
a 6 decenii de activitate, sute de 
spectacole au trecut, de asemenea, 
pentru a-șl lua un ultim rămas bun 
un mare 
trului.

La ora 
de doliu, 
Dumitru 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, artista emerită Dina Cocea, 
vicepreședinte al Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, artistul poporului Radu 
Beligan, directorul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale", scriitorul Au
rel Baranga. actorul Ștefan Alexan
drescu, de la Teatrul dramatic din 
Brașov, și actorul Florin Piersic.

Evocind personalitatea multilate
rală â celui dispărut — regizor, di
rector și animator de teatru, drama
turg. prozator, memorialist 
bitorii au 
drescu și-a dedicat, cu devotament 
și pasiune, intreaga sa viață și ener
gie progresului artei noastre sceni
ce și dezvoltării culturii naționale. 
Promotor consecvent al realismului 
in arta scenică, el a crezut cu trăi
nicie într-o artă menită să slujească 
poporul. în calitate de regizor sau 
de director de teatru, artistul po-

număr de iubitori ai tea-

12,00 a avut loc adunarea 
la care au luat cuvintul 

Ghișe. vicepreședinte al

vor- 
arătat că Sică Alexan-

porului Sică Alexandrescu a mani
festat constant o atitudine patriotică, 
pilduitoare, a fost însuflețit de dra
goste nețărmurită pentru dramatur
gia originală românească, la a cărei 
promovare a contribuit constant, cu 
competentă și autoritate. Numeroși 
dramaturgi români — Caragiale. 
Delavrancea, Tudor Mușatescu, Mi
hail Sebastian, Mircea Ștefănescu, 
Aurel Baranga — sau din patrimoniul 
literaturii universale — Shakespeare. 
Moliăre, Goldoni, Gogol, Gorki — au 
găsit in el un mare interpret, plin 
de sensibilitate și forță evocatoare, 
mereu fidel mesajului umanist al 
operelor aduse in fața spectatorului. 
Au fost, de asemenea, subliniate par
ticiparea artistului la lupta pentru 
emanciparea socială a poporului nos
tru, pentru libertate și o viată mai 
bună, contribuția sa la înflorirea 
culturii noastre socialiste, la edifi
carea noii societăți.

Prin dispariția maestrului Sică 
Alexandrescu — au subliniat vorbito
rii — teatrul românesc, arta noastră 
socialistă pierd un militant de seamă. 
Exemplul său de viață și luptă, de 
dăruire și generozitate creatoare vâ 
lumina și foai departe drumul nepie
ritor al teatrului românesc, al spiri
tualității noastre socialiste, pe care 
le-a slujit cu dragoste nețărmurită.

Numele său înscrie în istoria tea
trului românesc o pagină de exem
plară dăruire și generozitate crea
toare, iar opera șa iși va păstra locul 
de cinste pe care și l-a dobîndit În 
cultura poporului român.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre cimitirul 
Belu, unde a avut loc înhumarea.

(Agerpres)

<

rul Dumitru Stănescu, di
rectorul general adjunct al 
centralei, că urmează a fi 
construite, în anii 
tori, alte și alte 
nuri" și „melane". 
mine oare bătrînul 
ner Rahmil Căciularu pină 
ce se vor implini și aceste

-urmă- 
„relo- 

Va ră- 
ingi-

un moment dat, 
treabă amuzat : 

observat 
oamenii 

nostru 1

și nfc în-

ceva deo- 
din com-

in

Totu-i nou pe Bistrifa,
la vale de Broșteni

mind mai departe firul 
Bistriței, pătrundem, aler- 
gind pe o modernă auto
stradă. în ceea ce repor
terii au numit „cetatea me- 
lanei și a relonului".

Cel cu care stăm de vor
bă lucrează aici de la ..pri
mul țăruș" și de la pri
mul fir de relon românesc. 
A participat la toate eve
nimentele mari și mici din 
istoria acestei platforme.

— Trebuie să rărnîn aici 
— ne spune —■ oină ce 
se va încheia ciclul întreg 
al instalațiilor din familia 
melanei și relonului. Viata 
mea o să capete atunci ro
tunjime și împlinirea 
plină... Să văd gata 
Ionul IV" și atunci 
pOt pleca...

Aflasem insă, cu 
mătate de oră măi înainte, 
într-0 discuție cu ingine-

de
și „re
am să

o ju-

destine ale platformei Să- 
vinețti ?

— Mă simt bine — spu
ne el — încă mă mai țin 
picioarele. Am Să mai cer 
o dispensă de virstă. Cum 
mi le-au aprobat pe cele
lalte. o să mi-o âprobe Și 
pe ăsta.

Conducindu-nă prin labi
rintul coloanelor argintii 
de la Săvinești, Rahmil 
Căciularu ne oprește, la

— Ați 
sebit la 
binâtul

_  ?
— Tinerețea. Numai

acest ân au intrat in pro
ducție ori se află in ciclul 
de pregătire cinci mii de 
noi angajați. Aproape toți 
âu virstă sub douăzeci de 
ani și aproape toti cu pre
gătire școlară medie și școli 
profesionale de specialita
te... Trăind in mijlocul u- 
nei asemenea tinereți, e 
greu să te simți bătrin.

..Bicaz, 5 mai 1957. Ata
căm tunelul. Ion .din Pa
lanca". Pe unul din Ionii 
de atunci l-am găsit aici. 
E un fost plutaș de pe Bis
triță. Un fost constructor 
între constructorii Bicazu- 
lui. Nu 6 Ion din Palanca. 
A schimbat plutele pe 
meseria de constructor la 
Bicaz, apoi pe aceea de o- 
pcrator chimist. Nu 
atacă tunele. ci atacă 
rile idei tehnice ale 
dernizării tehnologiilor 
lanei. Se numește
Radu, unul dintre iniția
torii operațiunii de Optimi
zare a unor instalații de 
poliamid, considerate 
țial printre cele mai 
derne. Operația a

■
combinatului ridicarea pa
rametrilor de. funcționare 
ai instalației cu 12 la sută. 
De altminteri, Săvineștiul 
exportă acum nu numai 
produse ale instalațiilor 
sale, ci și... instalații în
tregi cu tehnologiile de 
rigoare. îon din Palanca, 
Ion din Săvinești, Ionii 
care au plutărit pe Bistri
ța ori au ciobănit prin 
Ceahlău și Stînișoara, cro- 
indu-și un destin pe mă
sura a ceea ce meritau, 
s-au urcat pe schelele noi
lor construcții ca să de
vină ăpoi operatori chimiști 
și _ ..exportatori" de gindire 

pentru că a 
ciobă- 

trebuie 
Săvi-

mai 
ma- 
mo- 
me-(
Ion

ini- 
mo- 

adus

tehnică. $i 
venit vorba despre 
nit și despre oi. 
spus că instalațiile 
neștilOr produc acum aii ta 
lină artificială (melană) 
cită lină naturală s-ar ob
ține prin Creșterea a zece 
milioane de oi. E și aceas
ta o altă dimensiune a 
spațiului mioritic.

...Bistrița pătrunde in ju
dețul Neamț pe- la Broș- 
teni și-l părăsește in 
propiere de Buhuși, 
ce și-a 
printre 
ai energeticii și chimiei, ai 
urbanisticii și turismului 
și. in primul rind, al mun
cii.

a- 
după 

împlinit destinul 
noii săi afluenți :
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare a noului 
ambasador al Regatului Cambodgia

Luind cuvîntul, Chea San a relevat 
că pentru el reprezintă o cinste deo
sebită faptul că i s-a acordat încre
derea de către Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului, și guvernul 
său, de a asuma misiunea de amba
sador „in prestigioasa Românie so
cialistă, pe care Cambodgia are 
marea mindrie de a o număra prin
tre prietenii săi cei mai apropiați și 
dragi".

,,Intre Regatul Cambodgia și Re
publica Socialistă România — a spus 
ambasadorul Chea San — s-a stator
nicit deja o prietenie veche de aproa
pe 20 de ani, care nu a fost umbrită 
de nici un nor. Aceasta este prietenia 
a două țări cu civilizații străvechi, 
unite de aceleași idealuri și de 
aceeași Voință de independență și 
suveranitate națională, de egalitate 
și justiție în relațiile dintre state — 
indiferent de puterea lor militară și 
economică — de libertate și progres 
pentru toate popoarele. Această 
prietenie a devenit tot mai frumoasă, 
tot mai fructuoasă, tot mai solidă și 
tot mai strînsă, mulțumită solidari
tății neabătute și sprijinului multila
teral pe care bravul popor român, 
prea ilustrul său conducător și gu
vernul său îl acordă poporului cam
bodgian in aceste momente tragice 
die'istoria sa. Faptul că, in cursul 
acestui an. Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului și al Rezisten
ței Naționale a Cambodgiei, a fost 
primit de poporul frate român, de 
conducătorul său. iubit, președintele 
Ceaușescu, de gloriosul partid comu
nist și guvernul său, cu toate ono
rurile șt cinstea cuvenite • rangului 
său și demne de cauza justă pe care 
O' reprezintă, constituie mărturii 
foarte elocvente și înălțătoare".

După ce a subliniat că „sub con
ducerea clarvăzătoare și dinamică a 
președintelui Consiliului de Stat, a 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului român. străvechea 
Românie s-a transformat într-un 
stat socialist care cunoaște o dezvol
tare prodigioasă și continuă în toate 
domeniile — industrial, agricol, eco
nomic, cultural", ambasadorul Cam
bodgiei a spus :

..România luptă neobosit și cu
rajos, repurtînd succese mereu mai 
strălucite' pentru triumful ideilor no
bile in Europa și în lume. Stat so
cialist sincer și consecvent. România 
a rămas în toate situațiile credin
cioasă datoriei sale internaționaliste 
față de popoarele și de țările victime 
ale agresiunii și opresiunii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste. 
. în lupta sa sfîntă pentru salvgar
darea națională, împotriva agresiunii 
imperialismului S.U.A., a aliaților 
săi și a uneltelor lor locale. Cam
bodgiana avut de partea sa, în mod 
firesc, încă de la început, Republica 
Socialistă România".

Relevînd, în continuare, că Rftrfiff-* 
nia, prin politica sa consecventă de1 
solidaritate și sprijinire a Cambod
giei, în special prin recunoașterea 
Guvernului său Regal de Uniune 
Națională, și-a adus o contribuție 
valoroasă la marile și strălucitele 
victorii dobindite de către poporul 
cambodgian, ambasadorul Chea San 
a declarat : ..Poporul cambodgian și 
Cambodgia manifestă o recunoștință 
eternă pentru bravul popor frate 
român, pentru Republica Socialistă 
România și Excelența Voastră, 
domnule președinte al Consiliului de 
Stat".

Ambasadorul Chea San a reafir
mat apoi hotărirea poporului cam
bodgian de a lupta pină la elibe
rarea totală a patriei, in vederea 
instaurării depline a independenței 
și suveranității naționale și edifică
rii unei Cambodgii noi, pașnice, neu
tre și nealiniate, democratice și pros
pere, in granițele teritoriului său 
național. în conformitate cu Decla
rația istorică în 5 puncte de la 23 
martie 1970 a lui Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului, și cu progra
mul politic al F.U.N.C.

„După eliberarea sa — a spus el 
— Cambodgia va fi deosebit de fe
ricită ca. în spiritul și cadrul minu
natei prietenii khmero-române, să 
poată colabora cu România socialis
tă fn toate domeniile. în interesul 
celor două țări și popoare, al păcii, 
libertății și justiției. O frumoasă și 
înălțătoare perspectivă se deschide 
in această privință. Aceasta cores
punde intru totul dorinței și voinței 
noastre".

în acest context, ambasadorul Re
gatului Cambodgia a subliniat că ii 
revine datoria de a acționa din toate 
puterile pentru a contribui la 
întărirea și dezvoltarea priete
niei și colaborării khmero-româ
ne, exprimîndu-și convingerea că 
in misiunea sa se va bucura de 
binevoitoarea solicitudine a pre

ORGANIZAȚIILE DE
(Urmare din nag. I)

tehnice necesare, aplicarea unor so
luții tehnologice de înaltă producti
vitate. Acționindu-se in felul acesta 
s-au creat premise favorabile ca 
primul grup de 210 MW de la ter
mocentrala din Brăila să_ poată fi 
pus în funcțiune cu o lună mai de
vreme decît termenul stabilit.

August și septembrie — luni ale 
ritmurilor înalte în realizarea inves
tițiilor — cuprind zile și ore extrem 
de prețioase, ce se cer intens fruc
tificate, judicios drămuite, astfel 
ca timpul de lucru favorabil să fie 
la maximum valorificat. Militind cu 
fermitate pentru întărirea responsa
bilității, disciplinei și ordinii, orga
nizarea chibzuită a lucrărilor, sub- 
ordonindu-și în întregime activita
tea intensificării ritmului de exe
cuție, recuperării restanțelor exis
tente și realizării integrale a planu
lui de investiții, organizațiile de 
partid sint chemate să manifeste o 
maximă receptivitate șl solicitudine 
față de orice soluție, propunere sau 
observație menită să contribuie la 
îndeplinirea sarcinii majore stabilite 
de partid în domeniul investițiilor. 
Ele sint datoare să imprime pretu
tindeni, la toate nivelurile, un știi 
de muncă dinamic, operativ, eficace, 
să asigure luarea de către factorii 
răspunzători, de către specialiști, a 
unor măsuri prompte, pe loc. elimi- 
nîndu-se tergiversările, discuțiile 
Inutile care consumă timp și 
energie, „dialogul la distanță", prin 
intermediul hîrtiilor.

Zilele intense de muncă pe șantie
re trebuie să însemne, totodată, și 
zile „de virf", de activizare integra
lă a tuturor formelor și mijloacelor 
muncii politice de masă, astfel ca 

ședintelui Cons;'iului de Stat și a 
guvernului rom *..

A luat apoi .cuvintul președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

După ce a urat ambasadorului Re
gatului Cambodgia un călduros bun 
venit și a mulțumit pentru cuvin
tele cordiale ce i-au fost adresate 
personal, precum și poporului ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

..Sintem bucuroși să constatăm că 
relațiile de prietenie statornicite în
tre Republica Socialistă România 
și Regatul Cambodgia, între poporul 
român și eroicul popor khmer au 
cunoscut o evoluție ascendentă.

Aș dori să subliniez intîlnirile și 
convorbirile fructuoase pe care 
le-am avut cu Alteța Sa Regală, 
prințul Norodom Sianuk — în 1971 
la Pekin, apoi la București in 1972 
și 1973 — care au constituit o con
tribuție importantă la întărirea le
găturilor de prietenie si cooperare 

. româno-cambodgiene".
în continuare, președintele Consi

liului de Stat a spus :
„într-adevăr. așa cum ati afirmat 

și dumneavoastră. România a obți
nut importante rezultate in dome
niile politic, economic și social.

Angajat in vasta operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. poporul român este 
profund interesat în instaurarea 
unui climat de pace, securitate și 
colaborare internațională. Viața de
monstrează că o condiție esențială 
pentru asigurarea păcii și dezvolta
rea colaborării internaționale este 
așezarea relațiilor dintre state pe 
principiile respectării riguroase a 

.suveranității. și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne,. deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc, pe exclude
rea din raporturile internaționale a 
forței și a amenințării cu forța. Pe 
baza acestor principii, România 
dezvoltă legăturile sale cu toate sta
tele, . fără deosebire de orînduirea 
lor socială.

în acest cadru, relațiile dintre 
România și Cambodgia au un rol 
important. Țările noastre sint anga
jate in lupta pentru o lume mai 
dreaptă, in care fiecare popor să-și 
poată rezolva problemele .fără nici 
un amestec din afară.

în România sint cunoscute și se 
bucură de o inaltă apreciere lupta 
plină de sacrificii pe care poporul 
khmer, strins unit în jurul Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei, 
condus de prințul Norodom Sianuk. 
o desfășoară cu eroism, victoriile 
dobindite in bătălia pentru eliberarea 
și independența patriei, pentru cu
cerirea dreptului sacru dfe a se dez
volta de sine stătător, în conformi
tate cu dorințele și aspirațiile sale". 

1:1 '•.i'DȘr'ese1 să folosesc și acest prilej
’â ^ublîhrât președintele Consiliu

lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru a exprima sen
timentele de solidaritate ale poporu
lui român cu luptă poporului khmer, 
sprijinul nostru deplin in lupta pe 
care o duceți.. Sintem ferm convinși 
că această luptă va fi incununată de 
succes, că victoria finală nu va putea 
aparține decît forțelor patriotice 
khmere, sub conducerea Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. astfel 
ca bravul popor khmer, greu în
cercat in acest lung război, să-și 
poată îndrepta forțele spre dez
voltarea economico-socială a țării, 
spre ridicarea bunăstării sale mate
riale și spirituale".

„Nutresc încrederea —a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — că ac
tivitatea dumneavoastră in Republica 
Socialistă România va contribui la 
dezvoltare'a continuă a colaborării 
dintre România și Cambodgia, dintre 
guvernele noastre, dintre forțele 
noastre politice, atit in condițiile 
luptei pe care o duceți. pentru vic
toria deplină, cit și în condițiile cînd 
veți trece la reconstrucția pașnică".

în încheiere. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului Re
gatului Cambodgiei mult succes in 
realizarea misiunii de înaltă răspun
dere ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat de tot sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal. ,

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, s-a întreținut cordial cu 
Cheâ San. ambasadorul Regatului 
Cambodgia.

La ceremonie și la convorbire au 
participat tovarășii Constantin S'ă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. Au luat parte, de 
asemenea, membri ai Ambasadei 
Regatului Cambodgiei.

întregul potențial uman și material 
să fie concentrat cu prioritate asu
pra obiectivelor care condiționează 
punerile in funcțiune, asigurării rit
murilor înalte și a calității la 
toate lucrările de investiții. Și 
in această privință numeroase or
gane și organizații de partid au 
dobindit o prețioasă experiență, 
au îmbrățișat inițiative de certă va
loare, au aplicat modalități ale mun
cii politice de masă care au o pu
ternică rezonanță in conștiința con
structorilor.

Gazetele de perete și cele satirice, 
panourile cu lozinci mobilizatoare 
care ilustrează sugestiv, la obiect și 
la zi stadiul lucrărilor, prezența ac
tivă a agitatorilor la evenimentele 
curente din viața șantierelor, discu
țiile vii, convingătoare, de la om la 
om, purtate de comuniști, ca și atî- 
tea alte forme șl mijloace ale mun
cii politice’, popularizind faptele 
demne de muncă și adoptind o ati
tudine incisivă, necruțătoare față de 
neajunsuri, pot determina o puter
nică inrîurire asupra conștiinței oa
menilor, cultivînd sentimentul dato
riei, al responsabilității. Munca po
litică este chemată să explice clar, 
convingător, tuturor, pe temeiul ar
gumentelor,. de ce este necesară 
realizarea integrală a planului de in
vestiții și recuperarea restanțelor — 
acestea constituind sarcini-cheie care 
condiționează în mare măsură creș
terea in ritmurile prevăzute a pro
ducției în acest an și în. anii urmă
tori. înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, accelerarea progresului 
economic și social al țării.

întărirea disciplinei, eliminarea ri
sipei sub orice formă s-ar manifesta, 
combaterea lucrului de slabă calita
te, a indolenței și comodității unora 
sint subiecte asupra cărora va trebui

„Sintem ferm hotărîți 
să realizăm cincinalul înainte 

de termen"
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul Zilei minerului
Cu prilejul sărbătoririi Zilei mi

nerului din Republica Socialistă 
România. întruniți in adunări festi
ve. minerii din numeroase centre 
au adresat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care raportează importante 
succese obținute, se angajează să 
întimpine cu noi realizări cea de-a 
29-a aniversare a insurecției națio
nale antifasciste armate, să Îndepli
nească înainte de termen sarcinile 
actualului cincinal.

în telegrama adresată de parti
cipant® la adunarea reprezentan
ților minerilor din Combinatul Su
ceava se arată că. muncind cu 
hărnicie și responsabilitate comu
nistă. minerii din unitățile combi
natului au realizat pină in prezent 
un avans de 7 luni de Zile in 
realizarea sarcinilor cincinalului, iar 
cei de la Exploatarea Vatra Dor- 
nei au îndeplinit în ziua de 9 au
gust sarcinile de plan pe primii 4 
ani ai cincinalului. Cu prilejul săr
bătoririi tradiționalei lor zile, mi
nerii din Centrala combinatului Su
ceava s-au angajat să îndeplinească 
planul cincinal pină la sfirșitul 
trimestrului I al anului 1975.
'Succese importante raportează și

Județul Suceava 
a încheiat secerișul

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : ..însuflețiți
de înflăcărată dumneavoastră che
mare. pe care ați ad'resat-o lucrăto
rilor din agricultură, de a face totul 
pentru încheierea la timp și in bune 
condiții a campaniei agricole de 
vară, mecanizatorii, țăranii coopera
tori și specialiștii din județul Sucea
va, folosind din plin, baza tehnico- 
materială in continuă dezvoltare, 
ajutorul multilateral acordat 'de con
ducerea partidului și statului nostru, 
au încheiat recoltarea griului și se
carei cu 10 ziile mai devreme față de 
anul trecut și depun in continuare 
eforturi pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a tuturor lucrărilor 
de sezon.

^Rezultatele obținute în această 
campanie sint închinate zilei de 23 
August —.marea sărbătoare națio
nală a poporului român — ele con
stituind. totodată, un răspuns la mă
surile adoptate de conducerea parti
dului de stimulare materială a lucră
torilor din agricultură, grijii perma
nente pe care o purtați dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de viață al întregului nostril popor.

Ne angajăm și cu acest prilej că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru aplicarea consecventă a hotâriri- 
lor de partid și de stat, a prețioase
lor dumneavoastră indicații, tovarășe 
secretar general, privind dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii, crește
rea producției agricole vegetale și 
animale.

j iași: NOI PRODUSE ! 
i DIN MASE PLASÎICE ( "I ' (i IAȘI (Corespondentul „Sein- ' 
' teii", Manole Corcaci). — între- \ 
l prinderea de prelucrare a mase- i 
, lor plastice din Iași este cu- 1 
\ noscută în țară și în străină- l 
i tate cu o gamă de peste 150 de 
' produse realizate din policlo- ț 
t rură de vinii, polietilenă și poli- ( 
i stiren. De curînd, in această ‘ 
) întreprindere au fost realizate l 
i și piese de schimb din poliace- , 
' tali și poliamide, pentru auto- ț 
\ turisme, camioane și autobuze, i 
i Numai în acest an au fost asi- ’ 
1 milate noi tipuri de țevi, tuburi, 
l profile. jgheaburi pentru con- .

ductori electrici etc. Pentru 1 
ț autoturismul „Dacia-1300" s-au l 
, realizat, pină acum. 11 repere, ’ 
1 iar pentru autocamioanele k 
1 ROMAN, peste 30 repere. Colec- < 
’ tivul de cercetare al întreprin- 1 
ț derii este preocupat, în prezent, l 
i de realizarea unor plăci din ’ 
’ P.V.C., care să înlocuiască me- \

talul în industria minieră. i

- - - - - - - - - - - - - !

PARTID
îndreptat, zi de zi, fără pauze, focul 
concentric al tuturor formelor și 
mijloacelor muncii politice de masă. 
Organizațiile de partid ale construc
torilor din Ploiești, Roșiorii de Vede 
și din alte locuri au folosit și folo
sesc cu bune rezultate filmele rea- 
lizate de cinecluburi pe șantiere 
care aduc probe de necontestat des
pre organizarea muncii, gospodări
rea materialelor și calitatea produc
ției ; expozițiile de fotografii și rai
durile anchetă „cu magnetofonul 
printre risipitori" dau o replică us
turătoare celor certați cu spiritul 
gospodăresc, creează o puternică o- 
pinie de masă combativă împotriva 
fenomenelor negative. Desigur, in 
această privință, fiecare organizație 
de partid are încă numeroase dis
ponibilități și, tocmai de aceea, este 
de datoria organelor locale de partid 
să îndrume și să ajute nemijlocit, 
prin activiștii care-și stabilesc locul 
de muncă pe șantiere, în mijlocul 
oamenilor, la activizarea muncii poli
tice de masă, astfel ca ea să pună 
și să dea răspunsuri problemelor cu 
care se confruntă constructorii pe 
șantiere.

Nu există lot și șantier de con
strucții, locuri de muncă in unitățile 
beneficiarului de investiții sau in 
cele furnizoare de utilaje tehnolo
gice și materiale de construcții 
unde să nu acționeze comuniștii. Re- 
prezentînd inima vie a colectivelor 
de muncă, nervul lor vital, avind un 
scop comun, ei sînt chemați să facă 
proba capacității lor de a organiza 
și mobiliza pe toți constructorii la 
îndeplinirea obiectivului major de a 
asigura darea in funcțiune la timp 
a tuturor capacităților planificate in 
acest an și in felul acesta de a-și 
aduce întreaga contribuție la reali
zarea cincinalului înainte de termen. 

muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din unitățile miniere și de prepa
rare ale Combinatului minier Baia 
Mare. Astfel, ei arată că planul de 
extracție și preparare a minereului 
pe cele 7 luni ale anului curent a 
fost realizat și depășit. La produc
ția globală, sporul de producție re
prezintă o valoare de 17 600 000 lei.

„Vom face totul — se arată în te
legrama minerilor băimăreni — ca 
angajamentele luate de noi pentru 
acest an și pe întregul cincinal să 
fie realizate și depășite la toți indi
catorii, contribuind prin aceasta la 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor".

„Harnicii mineri din bazinul 
Baraolt, români și maghiari, înfră
țiți in muncă și idealuri, alături de 
toți minerii din România socialistă 
— se scrie intr-o altă telegramă — 
sărbătoresc cu sentimentul unei to
tale recunoștințe tradiționala Zi a 
minerului". Raportînd realizările ob
ținute în întrecerea socialistă in 
cinstea zilei de 23 August, in tele
gramă se arată că producția de căr
bune obținută peste plan se ridică 
la peste 20 000 tone, iar productivi
tatea muncii pe salariat a crescut 
cu 4,5 la sută față de prevederi.

în acest scop, organele și organi
zațiile de partid de la sate, organele 
agricole sîn.t îndrumate și acționează 
cu stăruință pentru pregătirea te
meinică a campaniei agricole de 
toamnă, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor in vederea realizării și 
depășirii producției anului viitor".

Consfătuirea inginerilor-șefi 
din cooperativele agricole

La numai citeva zile de la consfă
tuirea inginerilor-șefi din coopera
tivele agricole de producție din su
dul și vestul țării, luni s-au intîlnit 
in Capitală inginerii-șefi din -unită
țile agricole' cooperatiste situate in 
zonele colinare pentru a dezbate 
sarcinile mari ale producției agricole 
pentru anul viitor și a stabili măsuri 
eficiente — specifice acestor zone — 
pentru obținerea de recolte superi
oare. Ca și la consfătuirea preceden- . 
tă. prima, zi a fost consacrată, cui-. 
furii griului — analizei rezultatelor 
dobindite în acest an și adoptării 
programului de cultură a acestei va
loroase plante cerealiere pentru anul 
viitor.

Pe agenda consfătuirii mai figu
rează puncte cu privire la organi
zarea producției agricole pe terenu
rile în pantă, sporirea producției de 
nutrețuri, tehnologii moderne in
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FOTBAL : După etapa I

„Forma sportivă 7 - bat-o vina...
Aproximativ 120 000 de spectatori 

au marcat cu prezența lor in tribune 
debutul acestui campionat cu nouă 
meciuri de-, fiecare etapă. A întreba 
vă place fotbalul ? capătă cu si
guranță un răspuns ca-n vechea vor
bă, românească despre murg și des
pre plăcerea sau neplăcerea lui pen
tru iarba verde. Cu excepția Bucu- 
reștiului, unde 30 000 de privitori la 
primul cuplaj e un număr nesatisfă
cător și totodată inexplicabil, pe 
toate celelalte arene publicul a fost 
un element foarte activ al manifes
tațiilor fotbalistice, remarcindu-se cu 
deosebire suporterii timișoreni ai 
proaspetei .promovate, echipa Poli
tehnica : 25 000 în tribune !

Că jocul de fotbal este iubit in ge
neral e o certitudine : totuși, ama
torii doresc și pretind cluburilor, teh
nicienilor, jucătorilor — la urma ur
mei, și federației — meciuri de cali
tate. o creștere substanțială tehnico- 
tactică și de vioiciune fizică a parti
delor campionatului categoriei A.
. Cum spuneam și în însemnarea 
dinaintea primei etape, campionatul 
acesta, mai mult decît oricînd in 
trecut, trebuie să pregătească per
formanța internațională a fotbalului 
nostru. E sensul în care F.R.F., cu- 
noscînd antecedentele — intrarea di
ficilă in formă sportivă a echipelor 
divizionare abia după cinci etape 
sau chiar mai mult — a recurs la o 
programare intensivă in partea intii 
a competiției, astfel ca- pină la des
fășurarea manșei de debut a cupe
lor europene intercluburi și pină la 
meciul retur România — R. D. Ger
mană. echipele noastre să joace fie
care cite șapte partide. Subliniem 
ăici, spre atenția tehnicienilor și a 
conducătorilor cluburilor, că e vor
ba de a se obține forma corespun
zătoare la toate formațiile diviziei A. 
indiferent dacă ele furnizează sau nu 
jucători echipei reprezentative, indi
ferent de faptul dacă sînt sau nu 
angrenate în cupele europene inter
cluburi ! Numai astfel, practicindu-se 
un fotbal de calitate la fiecare echi
pă și deci la fiecare meci ai cam
pionatului, vom fafce ca acesta din 
urmă să se transforme cu adevărat 
în baza temeinică a înfăptuirii per
formanței internaționale. Sublinierea 
de mai sus pare necesară chiar după 
desfășurarea etapei inaugurale, fiind
că au fost și meciuri disputate la un 
nivel slab, unele cluburi, unii antre
nori și jucători neințelegînd proba
bil pe deplin responsabilitatea par
ticipării lor la eșalonul de elită al 
fotbalului nostru.

înaintea etapei intii văzusem ju- 
cirid la București șapte echipe — 
Universitatea Craiova. F. C. Argeș, 
Steaua, Rapid. Steagul roșu. Sportul 
studențesc, apoi și pe Dinamo — 
mai mult de o treime dintre divi
zionare, adică un „eșantion" valabil, 

întoarcerea din Finlanda 
a delegației Consiliului 
National al Frontului 

lînitatii Socialiste
I

Luni seara s-a înapoiat in Capi
tală delegația Consiliului Național ,al 
Frontului Unității Socialiste condusă 
de tovarășul Andrei Cervencovici. 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care, la 
invitația Uniunii Democrate a Po
porului Finlandez (S.K.D.L.), a făcut 
o vizită în Finlanda.

Delegația a fost intlmpinată de to
varășul Ion Turcu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., de ac
tiviști ai Consiliului Național și ai 
Consiliului municipal București al 
Frontului Unității Socialiste.

★
La plecarea din Helsinki delegația 

a fost condusă de Elle Alenius, pre
ședinte, și Arne Haapanen, secretar 
general al S.K.D.L.

A fost de față Constantin Vlad, 
ambasadorul României in Finlanda.

(Agerpres)

Seară culturală 
congoleză

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat, luni, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.. o seară culturală congo
leză. cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Republicii Populare 
Congo.

Ziaristul loan Madoșa, de la Agen
ția română de presă „Agerpres", a 
prezentat conferința „Republica 
Populară Congo — un deceniu de 
transformări sociale și economice".

în asistență, se aflau Andrei Vela, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă.

Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai Ambasadei Republicii 
Populare Congo la București.

(Agerpres)

zootehnie, orientări noi în dezvol
tarea legumicultura, pomiculturii și 
viticulturii, rezultate in aplicarea a- 
corduliii global in unitățile agricole 

| cooperatiste și măsurile ce trebuie 
întreprinse pentru anul 1974, precum 
și unele probleme legate de organi
zarea și conducerea activității in a- 
gricultura cooperatistă.

Participanții dezbat, de asemenea, 
într-un spirit de exigență, in lumina 
indicațiilor recentei ședințe a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
modul de organizare a recoltărilor 
de toamnă și de dbpozitare ih-bvhe 
condiții a producției, stabilesc mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
efectuarea la. timp, a tuturor lucră
rilor de sezon in agricultură, precum 
și a celor menite să contribuie la 
realizarea unor producții mari și cu 
costuri reduse in anul viitor.

(Agerpres)

eșantion care se preta la o apreciere 
asupra stadiului de pregătire in ve
derea campionatului. Ce ne-a spus 
etapa de duminică a confirmat, sau 
nu. așteptările ?

Mai intii, cred că nu e greșit să 
afirmăm că intr-adevăr echipele 
noastre nu abordează competiția cu 
o pregătire încheiată, adică în for
mă. Mai mulți tehnicieni cu care am 
stat de vorbă opiniază că perioada 
de odihnă a jucătorilor și, apoi, a- 
ceea de preparative au fost neîn
destulătoare in această vară. Alții, 
fără să contrazică obiecția de mai 
sus. critică metodologia antrena
mentului în vară — cu multă încăr
cătură fizică, in dauna pregătirii spe
cifice pentru joc. în fond, aceștia din 
urmă cred că vara, cînd terenurile, 
sint în stare foarte bună, trebuie să 
se facă multă pregătire specifică ș.i 
mai multe meciuri, rămînînd ca par
tea de bază să se lucreze iarna, la 
munte, atunci cînd vremea nu e fa
vorabilă jocului. Pare dificil să dai 
dreptate deplină unora sau altora 
dintre tehnicieni, probabil fiecare 
deține „partea lui" de dreptate, cert 
e însă faptul că pină în prezent din 
punct de vedere metodologic se cam 
lucrează „pe întuneric".

Comparînd rezultatele celor șapte 
echipe despre care pomeneam mai 
înainte cu stadiul arătat în meciurile 
amicale de la București, observăm o 
mare excepție de la pronosticuri. E 
vorba de performera etapei. Rapid, 
învingătoare cu 3—1 la Bacău. După 
un joc mediocru sau chiar submedio
cru în partidele amicale, rapidiștii au 
ciștigat două puncte la contraatac, cu 
un scor — de ce n-aș spune-o — sur-

Sportivii români, 
gata pentrn întreceri la Universiadă
MOSCOVA 13 (Agerpres) — Luni 

a sosit la Moscova delegația sportivi
lor români care vor participa la 
Jocurile mondiale universitare de 
vară. Delegația este condusă de pre
ședintele U.A.S.C.R., Constantin Boș- 
tină. La cea de-a 7-a ediție a Jocu-

tenis. Cel de-al
Probă de simplu bărbați din ca

drul turneului internațional de tenis 
de la Cincinnati (Ohio) s-a încheiat 
cu victoria jucătorului român Ilie 
Năstase, care l-a Învins, in finală,

Pakistanul aniversează Ziua 
proclamării independenței

Poporul pakistanez 
sărbătorește la 14 au
gust Ziua independen
ței — moment memo
rabil al istoriei sale, 
în această zi a anului 
1947, Pakistanul, după 
o îndelungată luptă 
împotriva dominației 
străine, a pășit pe ca
lea dezvoltării libere, 
independente.

încă din primii ani 
după cucerirea inde
pendentei, eforturile 
poporului pakistanez 
s-au îndreptat in pri
mul rind spre lichi
darea moștenirii ne
faste a colonialismu
lui, spre depășirea stă
rii de înapoiere. De la 
o economie rudimen
tară, orientată secole 
de-a rîndul spre a 
servi exclusiv ca sur
să de materii prime 
pentru interesele stră
ine, Pakistanul a tre
cut la valorificarea re
surselor sale, in vede
rea dezvoltării unei e- 
conomii de sine stătă
toare. Pe harta ță
rii au apărut in aceas
tă perioadă importan
te obiective economi
ce ; s-au dezvoltat 
metalurgia, construc
țiile de mașini, au fost 
create noi ramuri in
dustriale. Anul trecut, 
guvernul pakistanez a 
adoptat o serie de mă
suri pe linia întăririi 
sectorului de stat din

importantă în înfăp
tuirea programului de 
industrializare a ță
rii. A fost insti
tuit. de asemenea, 
controlul de stat asu
pra băncilor și com
paniilor de asigurare. 
Pe. linia acelorași mă
suri, în martie 1972 a 
fost adoptată reforma 
agrară, potrivit căreia 
s-a trecut la reîmpăr
țirea pămintului prin 
limitarea marilor pro
prietăți.

Alături de reforme
le cu caracter econo
mic, guvernul pakista
nez a pus în practică 
o serie de măsuri vi- 
zind ameliorarea con
dițiilor sociale.

Poporul român, ani
mat de sentimente de 
sinceră prietenie față 
de poporul pakistanez, 
urmărește cu simpatie 
eforturile sale con
structive pentru conti
nua dezvoltare a țării, 
pentru înaintarea pe 
calea progresului. Con
stituie un motiv de 
satisfacție că relațiile 
prietenești statornici
te intre România și 
Pakistan au cunoscut 
o continuă dezvoltare. 
Un moment deosebit 
de important în aceas
tă evoluție l-a consti
tuit vizita făcută in 
Pakistan, la începutul 
acestui . an, de pre
ședintele Consiliuluieconomie — pirghie

Calvarul din 
închisorile saigoneze

încâlcind prevederile Acordurilor de Ia Paris referitoare la eli
berarea tuturor deținuților politici, în închisorile saigoneze con
tinuă să fie întemnițați zeci de mii de patrioțf care sînt supus! 
celor mai îngrozitoare torturi. Semnificative în acest sens sint 
relatările săptămânalului american „Newsweek" :

Poliția și-a făcut apariția cu două 
Zile înainte de anunțarea încetării 
focului. Dînd buzna in casa lui Vu 
Hanh, un romancier sud-vietnamez 
foarte cunoscut, polițiștii au găsit 
dovada de care aveau nevoie — par
titurile a patru cintece de protest la 
adresa războiului. Ei l-au arestat pe 
loc pe autorul cintecelor — fiica de 
14 ani a lui Hanh, Nguyen Thi Phu
ong .Țh.ap; Fata a fost dusă la sșdittl ., 

- polițiehaaigoneze -unde hainele i-au 
fost sîîșijite. iăr ea bătută cu atita" 
sălbăticie încit a ajuns să verse sin
ge. Deși, n-a fost, practic, învinuită 
-de nimic, Thao a fost reținută timp 
de șase luni. Atrăgîndu-le atenția 
polițiștilor că Acordul de încetare a 
focului de la Paris prevede și elibe- • 
rarea tuturor prizonierilor politici, 

prinzător. în gradația pregătirii celor 
șapte echipe. Rapid părea să se așeze 
pe unul dintre ultimele locuri ; in 
rindul partidelor oficiale, in schimb, 
a obținut rezultatul și scorul 
cele mai valoroase 1 Să sperăm 
că tonicul ce și l-a administrat sin
gură echipa Rapid, o va readuce in 
primele rinduri ale fotbalului nostru, 
în privința celorlalte șase echipe, nu 
s-au constatat lucruri anormale față 
de stadiul pregătitor amintit. Stea
gul roșu, echipă care s-a prezentat 
la București ceva mai bine pusă la 
punct, a cîștigat ușor, conform pro
nosticurilor. (Din relatările cronicari
lor reiese însă că U.T.A., ca și 
S.C. Bacău, au intrat în campionat 
precar pregătite). De asemenea. Uni
versitatea Craiova se remarcă prin 
rezultatul obținut, iar golgeterul 
Oblemenco și-a făcut datoria chiar 
de la început. în rest, F.C. Argeș — 
victorie dificilă pe teren propriu ; 
Steaua și Dinamo, iarăși rezultate in 
raport cu forma arătată în preceden
tele meciuri amicale (ceea ce nu în
seamnă vreo minimalizare a merite
lor reșițenilor și constănțenilor) ; 
Sportul studențesc — joc la Iași, la 
nivelul cunoscut dinainte.

Remarcind faptul că noile promo
vate, Politehnica Iași și Politehnica 
Timișoara, au pășit cu dreptul in 
campionat, nu e cu putință să trecem 
cu vederea, totuși, abaterile discipli
nare : timișorenii Bojin și Pirvu, ca 
și Bblbni (A.S.A.) și Nagy (Jiul), au 
întinat chiar din plecare sportivita
tea campionatului și trebuie să su
porte rigorile regulamentului disci
plinar.

Valeriu MIRONESCU

rilor mondiale .universitare de vară, 
competiție polisportivă care se va 
desfășura sub egida F.I.S.U, între 15 
și 25 august la Moscova, studenții 
sportivi din România vor fi repre- 
zentați de o delegație alcătuită din 
79 de sportivi.

13-lea trofeu...
cu 5—7, 6—3, 6—4 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Acesta a fost cel de-al 
13-lea turneu cîștigat de Ilie Năsta- 
m de la Începutul anului 1973. 

de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizită ce a 
reliefat din nou cu 
pregnanță dorința co
mună de apropiere și 
dezvoltare a colaboră
rii reciproc avantajoa
se. Chintesență a re
zultatelor fructuoase a 
convorbirilor dintre 
șefii de stat ai celor 
două țări, Declarația 
solemnă comună sem
nată cu acest prilej 
statornicește bazele u- 
nei colaborări de ample 
perspective în toate do
meniile. în acest spirit, 
în timpul vizitei au 
fost încheiate un a- 
cord de lungă durată 
de cooperare economi
că și tehnico-științifi- 
că și a fost constituită 
o comisie mixtă gu
vernamentală de coo
perare. Aceste impor
tante hotărîri, docu
mentele de colaborare 
semnate creează un 
cadru propice de con
lucrare, ini interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Aniversarea Zilei 
independenței . Pakis
tanului oferă poporu
lui român prilejul de 
a transmite poporului 
pakistanez urări de noi 
succese pe calea dez
voltării patriei sale, 
de prosperitate și 
pace.

unul din ei a replicat cu răceală : 
„Pentru noi nu există încetarea fo
cului așa cum pentru voi ăștia nu 
poate exista libertate".

Nguyen Thi Phuong Thao a fost, 
totuși, eliberată, dar pentru ceilalți
— in număr foarte mare, se vorbește 
chiar de 200 000 — care se opun regi
mului impopular al lui Van Thieu 
și care zac in închisorile saigoneze 
nuise. întrevăd șanse de-a fi puși in 
libertate.

Sfidînd adevărul, o oficialitate sai- 
goneză insista : „Nimeni n-a fost a- 
restat pentru faptul că s-ar fi decla
rat împotriva guvernului". Greu de 
crezut ! „Un număr însemnat de 
persoane se află în spatele gratiilor 
pentru simplul motiv că nu sînt în
tru totul de acord cu regimul" — arată 
un diplomat occidental acreditat in 
Saigon. „Thieu consideră pe oricine 
care i se opune ca fiind un comunist
— afirmă IIo Ngoc Nhuan, deputat 
de opoziție din Adunarea Națională 
a Vietnamului de Sud. în închisori 
sînt azvirliți tot felul de oameni — 
călugări, preoți, studenți, profesori, 
politicieni, bătrini, femei, adesea 
copii".

Adversarii regimului saigonez ci
tează, ca un exemplu grăitor, cazul’ 
liderului sindical sud-vietnamez 
Pham Van Hi, care împreună cu alți 
cinci conducători de sindicate au 
fost arestați de poliție, în aprilie, 
pentru că se pronunțaseră pentru o 
încetare a lucrului timp de două ore 
de către 100 de muncitori feroviari. 
Au fost, toți șase, aruncați în temni
ță. Nu li s-a comunicat niciodată 
pentru ce sint invinuiți. In urmă cu 
cîtăva vreme însă Pham Van Hi a 
murit in închisoare.'Saigonul a afir
mat că Hi s-ar fi sinucis, dar ade
vărul e, probabil, că moartea lui se 
datorează torturilor poliției.

Cei care au fost eliberați — mare 
parte din ei arătind că n-au putut 
afla motivul detențiunii lor — înfăți
șează „viața" in închisorile saigoneze 
ca pe un calvar nesfîrșit de torturi 
și tratamente bestiale. O tînără a fost 
spinzurată de tavan cu capul în jos, 
polițiștii arzîndu-i pieptul cu țigara. 
Un băiat de 10 ani a fost torturat in 
repetate rinduri, cu șocuri electrice. 
„Am fost schingiuit atît de sălbatic — 
povesteștș Le Van To, un fost docher 
in vîrstă de 44 de ani — incit am 
semnat o hirtie cu declarația că aș 
fi acționat de partea dușmanilor re
gimului. Dacă n-aș fi semnat, cu si
guranță că m-ar fi omorît". Asemeni 
acelora extrem de numeroși care au 
fost deținuți in josnicele „cuști de 
tigri" de pe faimoasa insulă Con Son, 
Le Van To este acum infirm și nu se 
mai poate mișca decît tîrîndu-se in 
mîini, pe pămînt.

Studenților, mai ales, le este rezer
vată o „atenție specială" din partea 
regimului — și mulți dintre ei 
au fost arestați, în număr mare, 
în numeroasele raiduri ale poli
ției din ultimul an. Unii dintre 
aceștia, abia de curînd eliberați, 
i-au declarat lui Ron Moreau, co
respondentul special al revistei 
„Newsweek", că intenționează să ac
ționeze pe toate căile pentru înde
plinirea Acordului de la Paris in 
toate prevederile sale. „Primul pas 
spre obținerea unei păci durabile este 
acordarea de drepturi democratice și 
un guvern de reconciliere națională. 
Sîntem hotărîți să luptăm pentru a 
ajunge Ia acest lucru".

vremea
Timpul probabil pentru 15, 16 și 17 

august. în țară : Cerul va alterna 
între înseninări și înnorări de 
scurtă durată. Se vor semnala ploi 
slabe locale in sudul și estul țării, 
mai ales în a doua parte a interva
lului. în rest — ploi izolate. Vîntul 
va sufla slab pină la potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
grade. în București : Cerul va alter
na între înseninări și înnorări de 
scurtă durată. Vint slab pină la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.



viața internațională
Femeile - o imensă forță socială - 

au un mare rol 
in edificarea securității în Europa 

încheierea conferinței de la helsinki
A ORGANIZAȚIILOR FEMEILOR DE PE CONTINENTUL 

EUROPEAN

HELSINKI 13 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au desfășurat lucrările 
Conferinței organizațiilor femeilor 
din Europa cu privire la cooperare 
și securitate. Principalele probleme 
dezbătute au fost cooperarea și secu
ritatea pe continentul nostru și e- 
galitatea femeilor cu bărbații în so
cietățile industrializate din Europa.

în ședințe plenare și discuții bi
laterale. reprezentantele femeilor din 
26 de țări ale continentului au fă
cut un larg schimb de idei și opi
nii cu privire la mijloacele și posi
bilitățile pe care organizațiile res
pective Ie au pentru a antrena in- 
tr-o măsură mai mare imensa for
ță socială pe care o reprezintă fe
meile la viața societății. Ia edificarea 
unui sistem trainic de pace și înțe
legere între popoarele Europei.

Delegația femeilor din România, 
condusă de Maria Groza, vicepre
ședintă a Consiliului Național al Fe
meilor, a luat parte activă la lucră
rile conferinței, subliniind legătura 
indisolubilă dintre transformările 
radicale intervenite în ultimii a- 
proape 30 de ani in structura eco

nomică și social-politică a țării 
noastre, realizările obținute în e- 
dificarea României socialiste multi
lateral dezvoltate și rolul crescînd 
pe care îl ocupă femeile în toate 
domeniile vieții sociale. Luînd cuvîn- 
tul la cel de-al doilea punct al or
dinii de zi, conducătoarea delega
ției române a relevat contribuția 
activă pe care a adus-o țara noastră 
la lucrările pregătitoare, precum și 
în timpul primei faze a Conferin
ței general-europene, hotărîrea de a 
acționa și in viitor pentru ca pe con
tinentul european să fie instaurat cu 
adevărat un climat durabil de pace 
și securitate.

Delegația română a propus orga
nizarea unor acțiuni comune — 
dezbateri și schimburi de experien
ță, colocvii și seminarii etc. — în 
vederea extinderii activităților fe
meilor europene pentru edificarea 
păcii și securității, educarea tinere- 
țului.-in spiritul idealurilor de pace, 
înțelegere și prietenie între popoare 
— problematică adusă in preocupă
rile O.N.U. de România și a cărei 
actualitate a rămas nealterată.

cAMBODGiA Forțele patriotice au cucerit 
orașul Skoun

• ATAC DE ANVERGURĂ ASUPRA POZIȚIILOR TRUPELOR LONNOLISTE 
DIN APROPIEREA AEROPORTULUI PNOM PENHULUI

PNOM PENH 13 (Agerpres). — 
Continuîndu-și, luni, acțiunile ofen
sive în Zona orașului Pnom Penh. 
forțele patriotice cambodgiene ău 
lansat un atac de anvergură împo
triva unor poziții strategice lon- 
noliste din apropierea aeroportului.

Acțiunile ofensive ale forțelor de 
eliberare cambodgiene s-au desfășu
rat cu succes și în alte regiuni ale 
țării. Astfel, patrioții au cucerit, 
luni, localitatea Skoun, aflată la 
nord-vest de Pnom Penh. Localitatea 
ocupă o poziție strategică la inter
secția șoselelor naționale nr. 6 și 7. 
Cucerirea orașului Skoun, după un 
asediu de o lună, face posibilă avan
sarea forțelor patriotice în. zona din
tre localitățile Kompong Tom și 
Kompong Cham,. încercuite, de ase
menea, de patrioții khmeri.

giei in sprijinul lui Lon Noi nu pot 
salva regimul acestuia.

Kim Ir Sen a relevat, în cuvin ta
rea sa, semnificația evoluției tot mai 
accentuate a situației din Cambodgia 
in favoarea forțelor patriotice și a 
reafirmat sprijinul deplin acordat de 
R.P.D. Coreeană lui Norodom Sianuk, 
luptei drepte a patrioților cambod- 
gieni.

chile Măsuri în stopul normulizurii 
situației în domeniul transporturilor

DECLARAȚII DE SPRIJIN FAȚA DE NOUL GUVERN

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres).- — Guvernul chilian s-a întru
nit. duminică seara, sub conducerea 
președintelui Salvador Allende, pen
tru a examina situația creată ca 
urmare a refuzului proprietarilor de 
autocamioane de a da curs ultimatu
mului privind încetarea grevei ilegale 
declanșate Ia 26 iulie — anunță agen
țiile internaționale de presă.

Comunicatul dat publicității la În
cheierea reuniunii subliniază din nou 
„caracterul politic al grevei din 
transporturi", organizatorii ei lansînd 
„apeluri deschise pentru a o extinde 
și la alte sectoare". Totodată, se 
menționează că, de la declanșarea 
grevei ilegale, au fost comise 235 de 
atentate, care s-au soldat cu moartea 
a 5 persoane .și cu peste o sută de 
răniți, aducind prejudicii importante 
economiei naționale.

„Ca urmare a refuzului sectoarelor 
aflate în grevă de a da curs avertis
mentului clar al guvernului, adaugă 
comunicatul, a fost hotărîtă desem
narea a 25 de comisari militari, cite 
unul pentru fiecare provincie, în ve
derea normalizării situației din trans
porturi". Se subliniază, de asemenea, 
că vor fi adoptate măsurile judiciare 
care se impun împotriva responsabi
lilor pentru actele de violență, sabo
taj, terorism și sedițiune.

In cadrul reuniunii, guvernul a mai 
hotărât crearea unei comisii minis
teriale care să acționeze pentru nor
malizarea situației din sectoarele a- 
flate în grevă.

Pe de altă parte, Comisia politică 
a C.C. al Partidului Comunist din 
Chile și Comisia politică a C.C. al 
Partidului Socialist au dat publicității 
o declarație comună, prin care își 
exprimă sprijinul față de noul gu
vern format de președintele Salvador 
Allende. Comuniștii și socialiștii — 
subliniază declarația — toate parti
dele Unității Populare își exprimă 
convingerea că forța de neînvins a 
poporului și îndeplinirea îndatoriri
lor constituționale de către forțele 
armate și corpul de carabinieri vor 
dejuca planurile elementelor de 
dreapta, de a organiza o lovitură de 
stat, vor asigura condițiile pentru 
dezvoltarea capacităților creatoare ale 
oamenilor muncii, pentru apărarea 
cuceririlor a doi ani și jumătate de 
conducere populară. „Poporul, for
țele armate, carabinierii au datoria să 
lupte. împotriva activităților subyer- 
siv-e, pentru a se pune capăt grevei 
ilegale a proprietarilor de autocami
oane și speculei", se spune în decla
rație.

bonn CONVORBIRI 
UNGARO - VEST-GERMANE 
privind stabilirea de relații

IN VEDEREA
INDO- PAKISTANEZE

DELHI 13 (Corespondență de la 
I. Puținelu). — La întoarcerea din 
Canada, unde a participat la confe
rința la nivel înalt a Common- 
woalthului, ministrul de externe in
dian, Swaran Singh, a declarat zia
riștilor prezenți pe aeroport că sint 
necesare „unele discuții" între India 
și Bangladesh înaintea reluării con
vorbirilor indo-pakistaneze. El a 
arătat că, în timpul întîlnirii pe care 
a avut-o cu premierul Republicii 
Bangladesh la Ottawa, s-a constatat 
o identitate de păreri in aprecierea 
rezultatelor primei runde de convor
biri de la Islamabad, dar că repre
zentanții celor două țări vor trebui 
să stabilească împreună pozițiile ee

voi- fi adoptate în cadrul celei de-a 
doua runde de convorbiri, consacrate 
soluționării problemelor umanitare 
rezultate din conflictul din decem
brie 1971. Swaran Singh și-a expri
mat speranța că etapa de la Delhi a 
acestor convorbiri ar putea duce la 
găsirea unei soluții de compromis, 
pornindu-se de Ia propunerea indo- 
bangladesh. din 17 aprilie, privind 
efectuarea unui schimb de prizonieri 
și de persoane, civile.

La Delhi s-a anunțat oficial că șe
ful delegației indiene la convorbirile 
indo-pakistaneze. P. N. Haksar, va 
pleca marți la Dacca pentru a pre
găti noua rundă de convorbiri de la 
Delhi.

agențiile de presă transmit:

„Nubaria" și „Wadi Rayan" 
revitalizează deserturile

într-o cuvîntare rostită la Phenian, 
șeful statului Cambodgia, Norodom 
Sianuk. a apreciat că. în prezent; po
ziția S.U.A. reprezintă „principalul 
obstacol în soluționarea problemelor 
cambodgiană și coreeană". Dar, a a- 
rătat el, nici sprijinul militar pe care 
Statele Unite au afirmat că-1 vor a- 
corda în continuare regimului lui Lon 
Noi după 15 august 1973 (data limită 
stabilită pentru încetarea bombarda
mentelor aeriene americane în Cam
bodgia). nici amenințările saigoneze 
privind o nouă invadare a Cambod-

Conferința Federației 
mondiale a asociațiilor pen
tru Națiunile Unite s a deschis 
la Geneva. Din partea Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite parti
cipă o delegație condusă de prof, 
univ. dr. Dumitru Mazilu, director 
adjunct științific al Institutului de 
științe politice și de studiere a pro
blemei naționale. Conferința își 
propune să analizeze activitatea fe
derației și a asociațiilor naționale

pe ultimii doi ani și să dezbată sar
cinile ce le revin acestora în per
spectiva anilor 1973—1975. în direcția 
intensificării rolului lor în întărirea 
păcii și securității internaționale.

A treia forță politică din
Argentina, Alianța Populară Fe

RHINO - REPREZENTANT AUTENTIC
• \

deralistă, l-a desemnat pe Francisco 
Manrique drept candidat al său pen
tru. funcția de președinte al țării în 
vederea alegerilor de la 23 septem
brie. Pe de altă parte. Partidul con
servator popular, al cărui, lider este 
fostul vicepreședinte. Vicente Solano 
Lima, a hotărât să sprijine pe candi- 
dații prezentați de Frontul Justiția- 
lis.t de Eliberare — Juan Peron și
Isabel Peron.

Al POPORULUI MOZAMBICAN
Timp de, o săptămâ

nă, trei membri din 
conducerea Frontului 
de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO) 
au .vizitat Republica 
Federală Germania, 
ca invitați oficiali ai 
președintelui Comite
tului pentru relații 
internaționale al Par
tidului social-demo
crat.

Cercul interlocutori
lor a devenit. însă 
mai larg. Delegația 
FRELIMO a avut în
trevederi cu depu- 
tați ai Partidului li
beral, cu lideri ai in
fluentului sindicat al 
metalurgi'știlor (I. S. 
Metall), ai unor orga
nizații confesionale 
catolice și evangheli
ce, cu grupări politi
ce anticolonialiste.

Chintesența acestor 
discuții și a largului 
schimb de informații 
a fost prezentată in
tr-o amplă conferință 
de presă, organizată 
in noua clădire a 
Bundestagului, atit 
pentru a marca eve
nimentul, cit și pen
tru a răspunde inte
resului manifestat de 
Ziariștii vest-germani 
și corespondenții pre
sei străine aflați la 
Bonn.

Reținem din datele 
furnizate, in cadrul 
conferinței de presă, 
de Marcellino Dos 
Santos, vicepreședin
te al FRELIMO, re
luate de marile co
tidiene. indiferent de
orientarea, 
carea de 
controlează 
m e din

lor : Miș- 
eliberare 
o trei- 
teritoriul

Mozambicului. In a-
ceste regiuni, cu o 
populație de 1,2 mili
oane de oameni, a 
început o susținută 
activitate economică
fi socială — expresie

a faptului că FRELI
MO, paralel cu lupta 
armată împotriva co
lonialismului, organi
zează și reconstrucția 
națională.

Vizita celor trei li
deri mozambicani a 
prilejuit ample mani
festări de solidaritate 
cu lupta anticolonia
listă a. patrioților din 
coloniile portugheze. 
„Pentru noi — au de
clarat public repre
zentanții P.S.D. — 
FRELIMO este un 
important partener de 
discuții, care poate 
vorbi de pe acum în 
numele unei mari 
părți a Mozambicului 
și care se bucură tot
odată de o profundă 
simpatie în regiunile 
încă neeliberate". Rea
lizarea idealurilor 
FRELIMO este apre
ciată de P.S.D. drept 
„o contribuție de sea
mă la. asigurarea, păcii 
în întreaga lume și o 
cerință, a progresului 
omenirii". După opi
nia lui H. J. Wisch- 
netvski, colonialismul 
portughez proiectea
ză o gravă învinuire 
asupra lumii occiden
tale. El a refuzat ca
tegoric să ia. în consi
derație ■ lamentările 
ambasadei portugheze 
de la Bonn, care, vă
dit iritată, a încercat 
să pună in discuție 
inițiativa P.S.D.

Interlocutorii vest- 
germani ai delegației 
FRELIMO s-au pro
nunțat fără excepție 
pentru încetarea li
vrărilor de arme fcă- 
tre Portugalia, care 
profită de apartenen
ța la N.A.T.O. pentru 
a duce războiul, sin- 
geros din colonii. De- 
clarindu-se pentru in
dependența Mozambi
cului și încetarea re
gimului de dominație. 
P.S.D. își propune să

determine o amplă 
mobilizare a factorilor 
de răspundere și a o- 
piniei publice din ță
rile N.A.T.O.. inclusiv 
a sindicatelor. ameri
cane, împotriva colo
nialiștilor portughezi. 
Discuțiile inițiate cu 
FRELIMO vor fi con
tinuate in acest an cu 
mișcările de eliberare 
din Angola și. Gui- 
neea-Bissau.

In larga audiență 
de care s-a bucurat 
vizita delegației. FRE
LIMO in R.F.G. își 
găsește expresie pro
cesul de tot mai largă 
recunoaștere interna
țională a mișcărilor de 
eliberare. După cum 
este cunoscut, animată 
de sentimente de soli
daritate militantă față 
de mișcările de elibe
rare națională. Româ
nia a manifestat ini
țiativă in acest pro
ces ; pentru prima 
oară, la București, au 
fost semnate comuni
cate comune cu con
ducătorii mișcărilor 
anticolonialiste din A- 
frica — important spri
jin politic acordat lup
tei lor — un asemenea 
comunicat fiind sem
nat. recent și cu Fron
tul. de Eliberare din 
Mozambic. O impor
tanță deosebită are 
rezoluția, adoptată la 
ultima sesiune a Adu
nării Generale O.N.U. 
cu pfivire la recu
noașterea mișcărilor 
de eliberare din colo
niile din Africa ca 
singurele reprezentan
te autentice ale po
poarelor respective. 
Faptele arată astfel 
că procesul de recu
noaștere a. mișcărilor 
de eliberare colonială 
ciștigă mereu teren 
și este ireversibil.

Petre STĂNCESCU

Expoziție ,,Brăncuși” 
Ia Brasilia

La Universitatea federală din 
Brasilia' a fost inaugurată ex
poziția „Brăncuși", cuprinzînd 
54 de reproduceri după cele 
mai reprezentative opere ale 
marelui artist. Expoziția a fost 
primită cu mult interes de ca
drele didactice și studenți.

Șase țări vest-europene
— R. F. Germania, Franța, Marea 
Britanie, Olanda, Belgia și Elveția
— au semnat primul din seria de 
acorduri privind participarea la pro
gramul american „Post-Apollo", sub 
egida Organizației vest-europene de 
cercetări spațiale —y E.S.R.O. Acor
dul, deschis spre semnare pină ia 
23 septembrie altor state, împuter
nicește pe directorul general al 
E.S.R.O., dr. Alexander Hocker, să 
semneze în acest scop cu N.A.S.A. 
un acord preliminai’.

Curtea Supremă a Greciei 
a ratificat rezultatele referendumului 
organizat luna trecută, prin care mo
narhia a fost abolită, iar țara a fost 
proclamată republică prezidențială 
parlamentară. După recalcularea bu
letinelor de vot, Curtea Supremă a 
dat publicității rezultatele definitive 
ale consultării populare de la 31 iu
lie a.c. Potrivit cifrelor anunțate, din 
totalul de 6 610 094 alegători înscriși, 
s-au prezentat în fața urnelor 
4 955 919, din care 77.20 la sută au 
sprijinit acțiunea guvernamentală, 
iar 21,70 la sută au votat împotrivă.

în Golful Gdynia au fost re_ 
luate, explorările submarine pentru 
descoperirea obiectelor prețioase din 
așa-numita „Cameră de chihlimbar", 
furate de ocupanții hitleriști din- 
tr-un palat al fostei împărătesc Eka
terina, din apropiere de Leningrad.

( „Farfuriile zburătoare" 
par să revină — după o perioadă de 
acalmie — în actualitate,-Cel puțin în 
Italia. Centrul național pentru stu
dierea fenomenelor de natură ex
traterestră (organizație italiană cu 
caracter privat, care a efectuat o 
analiză multilaterală a O.Z.N.-urilor) 
a decis, recent, să întreprindă o an
chetă, ca urmare a informațiilor tot 
mai numeroase din ultima vreme 
ce semnalează prezența unor „far
furii zburătoare" pe cerul Bolognei.

Importante schimbări în 
conducerea forțelor armate 
au' fost efectuate de șeful statului 
haitian, Jean Claude Duvalier, la 
numai 48 de ore după o remaniere 
guvernamentală. Astfel. generalul 
Baptiste Hilaire a fost numit coman- 
dant-șef al armatei, în locul genera
lului Claude Raymond, care a devenit 
ambasador în Spania : colonelul An
toine Jean-Gilles a fost înlocuit la 
conducerea marinei haitiene cu loco- 
tenent-colonelul Claude Dorsainville. 
Opt ofițeri superiori au fost puși în 
retragere.

Profesorul vest-german 
Karl Ziegler,laureat al premiu- 
lui Nobel pentru chimie pe anul 
1983, a încetat din viață, in vîrstă 
de 74 ani, în localitatea Muelheim, 
din bazinul Ruhr. El a obținut pre
miul Nobel împreună cu 'un savant 
italian, prof. G. Natta, pentru des
coperirea unor catalizatori destinați 
producției de polimeri.

Prăbușirea unui avion 
spaniol de pasageri.Un avion 

de pasageri de tip Caravelle al. Compa
niei spaniole de aviație (AVIACO), 
care efectua curse pe ruta Madrid — 
La Coruna (nord-vestul Spaniei), s-a 
prăbușit ieri în imediata apropiere a 
aeroportului Alvedro din La Coruna. 
Din. cele 91 persoane aflate la bord, 
un singur pasager ar fi supraviețuit 
— un bărbat în vîrstă de. circa 40 de 
ani — transportat în stare gravă la 
spital. Avionul a explodat în aer în 
timp ce făcea manevre de aterizare. 
Accidentul a avut loc în condiții me
teorologice dificile, aeroportul fiind 
acoperit de nori, ceea ce a determi
nat pilotul să facă trei tentative de 
aterizare.
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BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 
au început luni, convorbiri oficiale 
intre delegațiile R.F. Germania și 

'R. P. Ungară cu privire la stabili
rea de relații diplomatice între cele 
două țări. Delegațiile sînt conduse 
de Guenther von Well, director în 
Ministerul de Externe vest-german, 
și Janos Nagy, adjunct al ministru
lui ungar al afacerilor externe.

Libia - hotărîtă 
să-și apere bogățiile 

petroliere
TRIPOLI 13 (Agerpres). — Minis

trul libian al petrolului, Ezzedine El 
Mabrouk, a declarat, intr-un inter
viu, că „Libia este hotărîtă să-și 
exercite deplina sa suveranitate a- 
supra bogățiilor petroliere și, în con
secință. să adopte măsurile necesa
re". Referindu-se la naționalizarea 
companiei petroliere americane „Oc
cidental Company of Libya", minis
trul libian a afirmat : „Orice străin 
care dorește să rămină în această 
țară și să desfășoare o activitate co
mercială trebuie să se supună legi
lor țării".

La aproximativ doi ani de la 
Inaugurarea barajului înalt de 
la Assuan, a cărui realizare a 
adus schimbări profunde în fi
zionomia văii Nilului, Egiptul 
se află din nou angajat. într-o 
vastă acfiune de transformare 
a naturii și de valorificare a 
întinderilor deșertice. Recent, a. 
fost inaugurată prima parte a 
sistemului de irigații Nubaria 
dg, vest, care este apreciat de 
presa egipteană ca fiind „cel 
mai mare proiect de acest gen 
din întreaga Africă". In decurs 
de cîțiva ani, 600 000 de feddani 
(un feddan = 0,42 ha.) de pă
mânturi deșertice vor fi trans
formate într-o vastă zonă rodi
toare. capabilă să sporească 
considerabil producția agricolă.

Proiectul Nubaria de vest 
constituie doar o parte din pla
nul de valorificare a deșertu
lui. Nu de mult, în oaza Fa
youm _ au luat sfirșit lucrările 
de amenajare a sistemului Wadi 

I Rayan : cu ajutorul unui sistem 
de canale și tuneluri, o vastă de
presiune, situată în regiunea de 
sud-vest a oazei, a fost trans
formată intr-un bazin in care au 
fost înmagazinați 550 000 metri 
cubi de apă de drenaj. Opera
țiunea a durat 4 ani și a costat 
6 milioane de lire. Această 
mare lucrare este chemată să 
joace un rol important in dez
voltarea agriculturii întregii re
giuni înconjurătoare, in spori
rea volumului de produse ali
mentare al Egiptului. Ea va a- 
sigura irigarea unei suprafețe de

120 000 feddani, care va crește 
ulterior la 200 000 feddani. Gu- 
vernoratul ~ 
cultiva, cu începere din 
an, i

Fayoum va putea 
i__ ____ ’ t acest

porumb din specia „seifi", 
iar în cursul anului viilor își 
va lărgi 

orez 
feddani. 
Karoun, 
cărui debit va 
regularizat, va

cultivate 
’ 10 000 la 40 000 
malurile. lacului 
oaza Fayoum, al 
fi, de asemenea, 

,__ ___ , .. fi amenajat un
mare parc și vor fi construite 
numeroase sate turistice, care 
vor spori și mai mult atracția 
acestei pitorești regiuni.

Fayoum-ul este cunoscut. încă 
din antichitate ca un adevărat 
grînar al văii Nilului, Utilizind 
apele adunate 
rea fluviului, 
cultivau vaste suprafețe, 
timpul, deșertul, în 
tarea sa implacabilă, a 
tot mai mult aceste suprafețe. 
Acum, prin măsurile amintite, 
regiunea se trezește din nou la 
viață. Paralel cu ' dezvoltarea 
agriculturii, au fost inițiate ac
țiuni In vederea făuririi unei 
noi și moderne zone industriale, 
care va fi legată printr-o cale ( 
ferată de marele complex, side- 
rurgic de la Heluan. Această 
zonă va cuprinde fabrici de ca
mioane, autobuze, automobile și 
vagoane de cale ferată'.

Fâyoum-ul viitorului va fi, 
așadar, nu numai o importantă 
zonă agricolă și turistică, ci Șl 
un puternic centru al industriei,

cu
suprafețele 

de la
Pe

din

prin revărsa- 
locuitorii săi 

Cu 
inain- 
redus

cu

Nfcolae N. LUPU
Cairo

Marea Britanie. Salariate ale firmei de instrumente electrice „Salford" vo- 
tînd încheierea grevei de 11 zile, în urma satisfacerii revendicărilor de 

îmbunătățire a condițiilor de viață și de muncă

Reuniunea ex- 
perților economici 
din țările arabe
CAIRO 13 (Agerpres). — La sediul 

din Cairo a-1 Ligii Arabe s-au des
chis lucrările unei reuniuni a Comi
tetului experților economici din ță
rile arabe, în cadrul căreia yor fi 
examinate aspecte ale situației mo
netare internaționale. Experții vor 
studia măsurile capabile să proteje
ze interesele financiare ale țărilor 
arabe. '

Experții arabi vor întocmi un ra
port asupra rezultatelor reuniunii, pe 
care îl vor prezenta „Comitetului 
celor opț“ — miniștrii economiei .din 
Kuweit, Irak, Qatar, Egipt. Algeria. 
Libia, Arabia Saudită, Emiratele 
Arabe Unite. La rândul său, : acest 
comitet va supune raportul atenției 
Consiliului Economic Arab.

CANICULĂ 
NEOBIȘNUITĂ

IN FRANȚA

Incepind de simbătă, un nou 
val de căldură s-a abătut asu
pra celei 'mai mari părți a te
ritoriului Franței. Prognozele 
meteorologice prevăd tempera
turi maxime pentru aceste 
zile, precum și furtuni . locale 
violente pe coasta Mediteranei. 
Duminică, la Toulouse, tempe
ratura. a atins nivelul record de 
39 de grade la umbră. Se sem
nalează, datorită căldurii, un 
adevărat exod al populației 
urbane către plajele de la Ma
rea Nordului și Marea Medite- 
rană, precum și spre coasta 
Atlanticului. In cursul, după-a- 
miezii de duminică, in Alpii 
francezi s-a înregistrat o pu
ternică furtună, care a provo
cat importante pagube materia
le, o localitate rurală fiind de
clarată zonă sinistrată.

ÎN IRAN

15 persoane au decedat dato
rită temperaturii ridicate — 51 
de. grade Celsius, înregistrată 
in mai multe localități din sud- 
vestul Iranului. De menționat 
că, datorită excesului de căl
dură, săptămîna trecută și-au 
pierdut viața alte 11 persoane.

MARGINALII
O inimă străbate Parisul

Inima, comparată 
de bunicii noștri cu 
un ceasornic care mă
soară clipele vieții, 
îmbătrînește odată cu 
trecerea anilor. Ne-a'm 
obișnuit cu acest gînd, 
încercind să păstrăm 
tinără acea, inimă a. 
spiritului și a senti
mentelor. Dar ce poa
te fi mai dramatic 
decît o inimă îmbă- 
triniti la vîr.sta de 13 
ani ?

Celine — o fetiță 
care se juca, făcea 
gimnastică, mergea 
pe bicicletă la fel ca 
toți ceilalți copii de 
virsta ei — a simțit 
într-o bună zi sem
nele oboselii cardiace. 
Diagnosticul — altera
rea ireversibilă a 
mușchilor inimii — nu 
mai lăsa nici o spe
ranță. Odată declan
șată. boala avansa, cu 
pași grăbiți către dez
nodământ. Pină joi 
seara, cind la spitalul 
din Suresnes. o loca
litate din împrejuri
mile Parisului, profe
sorul Daniel Guilmet 
a încercat, ultima so
luție : transplantul.
Prin această operație,

încheiată tirziu in 
cursul nopții de joi 
spre vineri, numărul 
grefelor de inimă se 
ridică în Franța la 15, 
doctorul Guilmet a- 
flîndu-se la a cincea 
experiență de acest 
gen.
■ In lume s-au reali
zat pină acum 200 de 
transplanturi cardiace. 
De ajuns pentru ca 
operația de acum 
două nopți să nu mai 
reprezinte o „premie
ră" și, prin ' urmare, 
să mai fie inserată la 
rubrica faptelor excep
ționale. Și totuși, un 
fotoreporter a fost pre
zent la spitalul din 
Suresnes, surprinzind 
pe peliculă o imagine 
de neuitat : un bărbat 
in halat, urcînd în 
fugă treptele, in brațe 
cu un recipient alb, 
strîns la piept. Era 
chirurgul care a pre
levat inima unui tî- 
năr accidentat la un 
spital din celălalt ca
păt al Parisului, In 
13 minute, o ambulan
ță însoțită de motoci- 
cliști, deschizători de 
drum, a străbătut o- 
rașul și suburbiile cu

acea grabă și precizie 
cu care viața poate 
învinge, din cînd în 
cind, moartea. J

In aceeași. noapte, 
telescriptoarele agen
țiilor de presă trans
miteau : zeci și sute 
de victime de pe 
urma bombardamente
lor avioanelor „B-52“ 
în Cambodgia ; un 
criminal detracat a u- 
cis zeci de adoles
cenți ; un autobuz s-a 
prăbușit în apele Ni
lului, provocînd moar
tea a 127 de persoa
ne. >

In aceeași noapte, <9 
inimă străbătea Pari
sul.

Pe această planetă, 
poluată zilnic de ati- 
tea evenimente dra
matice, imaginea/băr- 
batului care aleargă 
cu o inimă in brațe 
este reconfortantă. 
Este imaginea genero
zității, a speranței și 
a solidarității, prin 
care omul a invins în
totdeauna.

Paul 
DIACONESCU

Paris

Coliziune în apele Japoniei între un cargou și un feribot, lîngă localitatea 
Matsuyama

„Educația ecologică'1 
a alpiniștilor

Pe ordinea de zi a 
adunării generale a 
„Uniunii alpiniștilor 
din R.F.G.", care a a- 
vut loc acum citeva 
zile la Miinchen, 
punctul, principal al 
discuțiilor l-a. consti
tuit — după cum scrie 
ziarul vest-german 
„Frankfurter Allge- 
meine" — „educația 
ecologică a alpiniști
lor". S-a pornit de la 
constatarea că unele 
piscuri — chiar și 
dintre acelea care sînt 
accesibile numai tu
riștilor de performan
ță — se află într-o 
stare dezolantă ca 
urmare a unei sur
prinzătoare lipse de 
atenție față de obiec
tul pasiunii lor : mun
tele. Stinci masive, 
spectaculoase pante 
alpine — au arătat u- 
nii vorbitori — au de
venit în ultimul timp 
un fel de față de 
masă murdară și pă
tată, ■care păstrează 
urmele alimentelor

ingurgitate de alpiniști. 
Peste tot. se văd cutii 
de conserve. sticle, 
pungi de plastic, care 
n-au mai fost puse la 
loc in rucsacul din 
care au fost scoase.

In adunare s-a dis
cutat, de asemenea, 
cu multă îngrijorare 
despre consecințele a- 
cest.ei situații pe plan 
sanitar. A fost citat 
următorul caz : de cu- 
rind s-a dat parțial 
în folosință telefericul 
care duce la ghețarul 
Stubai. Noul punct 
turistic din Tirol (A- 
ustria) va fi solicitat 
căci aci se va putea 
schia și vara. Locali
tățile apropiate se aș
teaptă la o înflorire 
economică. De aceea 
a fost urmărit cu ne
răbdare primul urcuș 
al telefericului pină la 
cabana „Dresden" — 
un „cartier general" 
îndrăgit al alpiniști
lor. Dar primul drum 
al telefericului a fost, 
într-un anumit sens,

o dezamăgire. Nu din 
cauza inginerilor și 
muncitorilor care l-au 
construit, căci telefe
ricul a funcționat 
foarte bine, ci ■pentru 
motivul că prăpastia 
peste care urca era 
folosită drept, o ade
vărată ladă de gunoi 
a cabanei și, de aceea, 
emana, miasme insu
portabile. Este vino
vat cabanierul ? Ețar 
ar putea fi tras la 
răspundere un singur 
individ cind fenome
nul este atit de larg 
răspindit ? Discutind 
aceste aspecte. „Uniu
nea alpiniștilor din 
R.F.G." cheamă, i>n 
concluzie, pe turiști 
la escaladarea unui 
nou pisc : răspunde
rea față de natură. 
Ecoul unei asemenea 
chemări hu ar trebui 
să-l lase indiferent 
pe nici unul din ama
torii turismului tnon- 
tan.

Liana CORCIU

i
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