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Caracteristica dominantă a activității ce se desfășoară în prezent pe un număr foarte mare de șantiere de investiții productive' o constituie munca avîntată și susținută a constructorilor și montorilor, reflectată direct în rezultate din ce în ce mai bune, în substanțiale depășiri ale prevederilor din graficele de execuție. Pentru lucrătorii de pe șantiere, ca și pentru muncitorii din întreprinderile producătoare de utilaje tehnologice și de materiale de construcții, înflăcărată chemare ce le-a fost adresată de secretarul general al partidului a avut o profundă rezonanță, determinind o amplă concentrare de forțe umane și materiale pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții și de producție. Acționînd hotărît, pe planuri multiple, pe baza unor ferme și mobilizatoare programe de măsuri, organele și organizațiile de partid au reușit să asigure pe marea majoritate a șantierelor și in întreprinderile furnizoare o înalta responsabilitate și o disciplină riguroasă în muncă, ele devenind, practic, comandamentele de conducere operativă a activității de investiții.La numeroase obiective de investiții, o bună parte din rămînerile in

urmă, semnalate Ia un moment dat, au fost recuperate. Construcția noilor capacități din cadrul combinatului siderurgic Hunedoara, de la Combinatul de fire și fibre sintetice Iași, de pe platformele chimice din Pitești și Săvinești, ale întreprinderilor de mașini-grele și de mașini- unelte și agregate din București și din alte locuri a intrat pe un făgaș normal, se desfășoară într-o cadență susținută. -La alte lucrări se dă o luptă insistentă pentru sporirea cîș- tigului de timp obținut pină acum, pentru scurtarea cit mai mult posibil a duratelor de execuție. A căpătat un contur cert angajamentul constructorilor și montorilor de a da mai devreme în exploatare o serie de noi capacități de la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, întreprinderea mecanică de utilaj chimic. „Policolor" și întreprinderea de medicamente din București, de la Șantierul naval din Constanța, Uzina de produse sodice din Govora etc.Fără a diminua cu nimic meritele constructorilor și montorilor, care in aceste zile iși concentrează toate forțele de care dispun pentru accelerarea vitezei zilnice de lucru, trebuie menționată, la loc de cinste, și contribuția majoră adusă la obținerea acestor rezultate po-

zitive de către beneficiarii de investiții, furnizorii de utilaje și materiale de construcții, de toți ceilalți factori angajați la realizarea planului de investiții din acest an. A devenit un fapt obișnuit și constituie un motiv de satisfacție să constatăm rapiditatea cu care se extinde, .în tot mai multe locuri, participarea directă a beneficiarilor la executarea unui însemnat volum de lucrări de construcții și montaj tehnologic. Pe toate platformele industriei cjhimice, economiei forestiere și industriei materialelor de construcții și, î-n ultima vreme, ale metalurgiei, sute și sute de muncitori din întreprinderile beneficiare s-au alăturat eu elan constructorilor și montorilor, iși adut aportul efectiv și cu bune1 rezultate la accelerarea ritmului de lucru și obținerea unor cote net superioare comparativ cu prevederile din grafice. Fluxul aprovizionării cu materiale și asigurării cu mașini și echipamente tehnologice este considerabil schimbat în bine. Un volum masiv de utilaje restante an și fost livrate pe șantiere, unde acum se dă o energică „bătălie" pentru montal jul lor cu rapiditate. Reține atenția, totodată, hotărîrca fermă exprimată de tot mai multe colective din aceste întreprinderi de a munci in „foc

continuu", în zilele de 23 și 24 august, pentru a ține pasul cu eforturile constructorilor, cu cerințele permanente ale șantierelor.Rezultatele de pină acum dovedesc că. pretutindeni, atît pe șantiere, cit și in unitățile producătoare de utilaje tehnologice și de materiale de construcții, se poate realiza mai mult și mai bine, dacă munca este bin.e organizată, dacă se folosesc din plin posibilitățile existente. Este o cerință de maximă actualitate, dacă ținem seama de faptul că, do cîteva zile, am trecut în a doua jumătate a acestui trimestru și, în scurt timp, urmează fieintegrate în circuitul productiv, potrivij prevederilor planului de investiții, un mare număr de noi o- bipctive și capacități.în toate cazurile, fără excepție. 4' ritmul susținut de lucru, calitatea lucrărilor și produselor executate, disciplina muncii trebuie să jaloneze și mai exigent activitatea de zi cu zi a constructorilor și montorilor, a tuturor celorlalți factori angajați în procesul de realizare a investițiilor ; acestea se impun ca obiective primordiale și permanente aflate în ă- tenția , si pe agenda lor de lucru.
(Continuare în pag. a III-a)
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ÎN PREAJMA PUNERII 
ÎN FUNCȚIUNEJoi, la Termocentrala de la Brăila — unul din cele mai mari obiective energetice aflat în construcție — au fost încheiate probele la toate agregatele mari care condiționează prima punere în funcțiune. în aceeași zi au început lucrările de izolații la turbina primului bloc.Au fost terminate, de asemenea, spălarea acidă a cazanului, cit și ■ egătirea circuitelor în vederea suflării.Atît. lucrările aferente primului bloc de 210 MW, cit și lucrările privind capacitățile cu termene de punere în funcțiune ulterioară sint în avans față de grafice. Succesele obținute se datoresc colaborării strîn- se între constructori, montori. și colectivele beneficiarului, organizării lucrului pe schimburi și schimburi prelungite, folosirii unor metode avansate de lucru. (Agerpres)
PERFORMANTA 
MONTORILORTG. JIU (Corespondentul „Scânteii" Mihai Dumitrescu). — Ieri, 16 august 1913, colectivul șantierului „Energomontaj" de pe platforma termocentralei Rogojelu a realizat gra-

Termocentrola de la Brazi : restanțele au fost lichidate. La cel de-al Vl-lea turbogenerator se lucrează 
în avans. In fotografie : echipa de sudori condusă de Nlicu Mihăilescu. în pagina a 11l-a, alte sec

vențe din munca harnicilor constructori energetici

In toată țara se muncește cu hărnicie.

succese în întrecerea socialista
ficul de montaj din planul de investiții pe acest an. încheind cu succes prima etapă de construcție a termocentralei — două grupuri de cite 200 MW — constructorii și mon- torii de aici șir-au concentrat toate forțele pentru realizarea la termen a celei de-a doua etape care va însemna darea în exploatare a patru grupuri de cite 330 MW. Pină în prezent, montorii au pus în operă, la această a doua etapă, peste 26 000 tone utilaje, încheind cu succes toate pregătirile în vederea montării turbinei de 330 MW recent realizate de Uzi-na de mașini grele din București.După cum ne declară ing. Alexandru Mincescu, șeful șantierului, montorii de la Rogojelu s-au angajat ca pînă in octombrie, cind se va sărbători ziua energeticianului, să realizeze o' producție suplimentară în valoare de 32.6 milioane lei, asi- gurînd astfel punerea în funcțiune înainte de termen a primului gruD de 330 MW.
A 12 000-A TONĂ DE TABLĂ 

Șl BANDĂ LAMINATĂCa urmare a aplicării celor mai eficiente metode și tehnologii de fabricație. a organizării judicioase a producției, colectivul laminorului de benzi la rece de pe platforma Combinatului siderurgic din Galați a obținut-cea de-a 12 000-a tonă de tablă și bandă laminată, mareînd astfel îndeplinirea angajamentului luat în cinstea marii sărbători. Concomitent cu eforturile depuse pentru îndeplinirea și depășirea producției de lami-

nate și benzi, aici au ferst asimilate în fabricație noi produse, printre care și benzile din oțel cu calități tehnice superioare, destinate construcțiilor de camioane și autoturisme.
UN AVANS

DE PESTE 100 DE ZILE

lizarea unei producții de circa 138 milioane lei peste prevederile primilor 3 ani ai cincinalului.
DE 10 ORI MAI MULT(Corespondentul „Sein-

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", Al. Mureșan). — Colectivul întreprinderii de medicamente și produse chimice „Terapia" Cluj a realizat in întregime prevederile planului pe primii 3 ani ai «incinalului. A- vansul înregistrat în cincinal este acum de peste 100 de zile. Acest succes se datorește preocupării constante a colectivului de a asigura folosirea la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor și utilajelor. La o seamă de obiective noi, intrate în funcțiune în primii ani ai cincinalului, cum sint secția, de sinteză medie, fină și opiacee și secția acid glutamic, parametrii proiect-ați au fost atinși cu cîteva luni mai devreme. Cu b forțe și mijloace proprii a fost mărită capacitatea instalației de cloramfenicol-substanțâ. obținîn- du-se astfel o producție suplimentară au ții și care se prevede atingerea parametrilor funcționali cu cel puțin un trimestru mai devreme. Pe această cale, ca și prin organizarea mai bună a muncii și producției, pînă la finele acestui an se estimează rea-

ORADEA ...teii", Dumitru Gâță). — La întreprinderea de utilaj minier din orașul Dr. Petru Groza, județul Bihor, valoarea producției realizate în acest an este • de zece ori mai rpare decît în 1960. Produsele purtînd marca a- ■ cestei întreprinderi se exportă în prezent în numeroase țări ale lumii. Este vorba despre vagoneți de mină, transportoare, elevatoare, pendulă hidraulice și alte produse. în cinstea zilei de 23 August, lucrătorii acestei întreprinderi au reușit să obțină o producție suplimentară în valoare de 4 milioane lei și să economisească 100 tone petal.
CUVÎNTUL FERM

AL CONSTRUCTORILOR

recuperarea restanțelor. Constructorii industriali de pe șantierele 6 și 3 instalații, ca și colectivul secției de utilaj transporturi, din județul Suceava s-au angajat să imprime muncii lor un ritm superior la toate lucrările de investiții, pentru a crea condiții de recuperare a restanțelor în vederea punerii in funcțiune, înainte de termen, a filaturilor de bumbac din Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, a fabricii de carton ondulat și a celei' de bere. De asemenea, colectivul întreprinderii județene de construcții-montaj Suceava s-a angajat ca, prin aplicarea unor măsuri riguroase pentru mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale, să realizeze, pînă la sfir- șitul lunii septembrie, o producție suplimentară în valoare de 3 milioane lei.

ÎN PAGINA A III-A 

ARTICOLUL NOSTRU CONSACRAT 
ACTUALITĂȚII AGRICOLE: 

Și legumele, 

și sfecla de zahăr, 

și irigațiile, 

și arăturile 

cer acum preocupare 
și muncă susținută

de peste 8 milioane lei. Recent intrat în funcțiune noile instala- de producere a calciului gluconic a pantotenatului de calciu, la
Colectivul Trustului de construcții Constanța a hotărît, în recenta a- dunare generală . a oamenilor muncii, să-și sporească angajamentele. astfel încit în luna august șă realizeze planul de producție in proporție de 109 la sută, ceea ce, cumulat eu realizările de pînă acum, reprezintă 72 la sută din. sarcinile anuale. în această perioadă, atenția este îndreptată spre darea în funcțiune a unui important număr de obiective cu avansuri față de grafice de pînă la 6 luni, precum și pentru

a Reșiței
Familia muncitorească

23 AUGUST
IN DESTINELE NAȚIUNII

5

III Una dintre trăsăturile caracteristice ale e- pocii deschise de actul de la 23 August 1944 constă în aceea că am- profunzimea schimbări- pe care le-a structura.aveau

inițiatei.ese în

Reșița. Vatra siderurgică de pe Birzava, unde se plămădesc oțeluri rezistente la imbătrinire și oameni •veșnic tineri Foto : S. Cristian

este să distingem, după zece județe străbătute pe acest traseu, unele trăsături comune, unele idei constante, fără îndoială că una dintre acestea o constituie ceea ce am putea numi omniprezența Reși- ței. încă din start, de la Constanța, constructorii halelor pentru noile nave de mare tonaj ne-au spus că lucrează cu privirile ațintite spre Reșița — locul unde se realizează, în premieră pe țară, motoarele pentru aceste nave... Pretutindeni aveam să întîlnim oțel plăsmuit și prelucrat la Reșița... Oțel și oameni de lingă cuptoarele siderurgice ale Reșiței, cu conștiința forjată la înalta flacără de umanitate comunistă, care arde fără întrerupere aici.Oțeluri de calitate. Dar.

mai cu seamă, oameni, făurari intrați in frumoasa legendă contemporană. Căci oțelul trainicelor poduri implantate în anii reconstrucției pe valea Bum- bești—Livezenilor poartă pecetea Reșiței. Aceeași pecete care strălucește și pe „Kaplan“-urile românești din pintecul Hidrocentralei Porților de Fier.Oaspeți ai Caraș-Severi- nului, supunem aceste gîn- duri atenției tovarășului Trandafir Cocîrlă, prim- secretar al comitetului județean de partid. Ne spune :— Tradiția calității — in produse și oameni — prestigiul de care se bucură Reșița în conștiința gii țări sint. pentru țul nostru, impulsul răspunderi sporite, ceastă lumină, se

spune că preocuparea principală o constituie efortul pentru calitate. Și nu numai în domeniul, siderurgiei, unde avem de realizat în continuare oțeluri de performanță, mereu competitive pe plan mondial. Sau al construcției de mașini, unde se pregătesc cîteva premiere importante. Este vorba de o preocupare a tuturor colectivelor. De la minerii Ocnei de Fier — care au stabilit recent. că pot realiza cincinalul în patru ani și două luni — și pînă la colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului din Caransebeș, care a și început activitatea de ameliorare

a.
între- jude- către în a- poate

Petre DRAGU 
Nicolae CATANA

(Continuare în pag a II-a)

ploarea și _ lor , revoluționare pe care determinat in structura» economică ' și socială a țării aveau să-și afle prelungire și completare firească in mutațiile radicale petrecute pe planul vieții, spirituale.. Cucerindu-și libertatea, luîndu-și soarta în pio- priil'e miini. masele populare și-au consacrat eforturile in direcția^ făuririi' unei. orinduiri asigure deopotrivă eliberarea • de exploatare și de ignoranță, ridicarea nivelului cultural și accesul. întregii populații la binefacerile culturii și civilizației. afirmarea plenară a personalității umane.Este știut că dezvoltarea culturii are un rol determinant in înflorirea oricărei națiun'i. ridicarea nivelului de cultură constituind cu atit mai mult o necesitate obiectivă in condițiile noii orinduiri sociale, care se construiește prin participarea activă a poporului, chemat pentru prima oară la creație istorică conștientă. Bazîndu-se pe tot ceea ce a creat mai valoros gindirea umană în decursul timpurilor, asimilînd cele mai avansate cuceriri. ale științei și tehnicii contemporane, socialismul își poate dovedi, efectiv superioritatea numai în condițiile unui inalt nivel de cultură și pregătire tehnico-pro- fesională a populației.De aci atenția excepțională pe oare a acordat-o partidul dezvoltării vieții culturale a întregului popor. încă din perioada imediat următoare elite-

noi, menite să

rării. Amploarea revoluției de partid in acest domeniu evidență cp deosebită forță, reamin- tindu-ne greaua povară moștenită de la vechile, regimuri. Nivelul de înapoiere culturală în care fusese menținută România își găsea expresie în faptul că în 1945 analfabetismul și semianalfabetismul afectau 35 la sută din populație, în slaba capacitate de cuprindere a învățămîntului, a vieții culturale in general, paralel cu fenomenele acute de șomaj Intelectual.Profundele mutații pe care socialismul le-a generat in domeniul cul-

lor pentru extinderea continuă a învățămîntului preșcolar, astfel ca in 1980 să fie cuprinși în grădinițe aproape toți copiii de 3—6 ani șt pentru generalizarea pînă în 1985 a învățămîntului liceal, încit in viitor, fiecare om al muncii să. aibă ca pregătire minimă acest învățămînt. în condițiile în care continua extindere a invățămirîtului. de toate gradelei a variatelor forme ale studiului de zi. seral și fără frecvență se îmbină cu, dezvoltarea educației permanente prin largul sistem de perfecționare profesională a unui număr tot mai mare de cetățeni ’CULTURA
ȘS

Vezi „Scinteia" din 14 august fi 16 
august 1973.

turii și-au aflat una din cele mai grăitoare expresii in vasta activitate desfășurată de partid și de statul socialist pentru dezvoltarea, modernizarea și perfecționarea multilaterală a învățămîntului. Se înscriu la loc de frunte, printre marile cuceriri dobindite de oamenii muncii în anii socialismului, gratuitatea învă- țămin.tului de toate gradele, dezvoltarea continuă a bazei sale materiale, factori care au asigurat accesul liber în școală al tuturor fiilor țării.Esența socialismului, ca orinduire a celei mai avansate culturi umaniste, s-a materializat, pe planul schimbărilor cantitative, in asemenea realități definitorii cum sint: generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani, creșterea față de anul 1939 a numărului elevilor din învățămîntul liceal de peste 10 cțri, iar al studenților de aproape 7 ori, existența a 187 facultăți în 19 centre universitare, față de 33 facultăți din 4 centre univer- nitare in trecui ; pregătirea condiții-

după absolvirea școlii, apare că o caracteristică a societății noastre că, practic, imensa majoritate a populației țării învață. Pe planul schimbărilor calitative, partidul promovează cu consec- dezvoltarea învățămîntului prisma unei concepții uni- stimulează însușirea deprin- formative pentru produc- integrarea învățămîntului științifică și elemente care constituie sporirii
vență- prin | tare, ; derilor ție, integrarea. învățămîntului cu cercetarea științifică ■ și producția. elemente care constituie condiția esențială a sporirii aportului școlii la ridicarea nivelului general de cultură al poporului, potrivit exigentelor revoluției științifice și tehnice contemporane, ca și ale etapei actuale de dezvoltare a țării.Ample prefaceri înnoitoare au fost realizate in ultimele trei decenii in domeniul cercetării științifice. Gînd'i- rea tehnică și științifică, nevoită în trecut să biruie imense greutăți spre a putea impune afirmarea pe plan național și internațional a unor strălucite școli științifice și personalități românești, a găsit in noile realități sociale cel mai propice cimp de ma-

Tudor OLARU
(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Bătrînul
si focul »Ploaie. Furtună. Noapte necată. Deodată, pe unul grajdurile cooperativei agricole din Medieșul Aurit (Satu-Mare) a căzut un trăznet, provocînd un incendiu care punea in pericol animale și bunuri materiale. Bătrînul paznic Ion Por, înfrunp tind flăcările mistuitoare, a reușit să scoată din grajd 12 cai, doi boi, 12 atelaje... Apoi, cu bruma de puteri rămasă, bătri- nul Por a alergat după ajutor spre sat, cale de doi kilometri. Datorită lui au fost salvate și alte construcții, focul a fost localizat. Paznicul a primit cele mai călduroase felicitări din partea consătenilor. La care se adaugă și ale noastre.

întu- din

Zis „Țapu“
Cind l-a avertizat prima dată 

controlul financiar că dumnea
lui, gestionarul Ion Vlăicuș, are 
o lipsă de 6 900 lei, directorul 
întreprinderii intercooperatiste 
de valorificare a produselor a- 
gricole, Achim Crăciun, zis 
„Țapu“, a răspuns :— Să nu-mi ziceți mie Tapu, 
dacă nu-i o greșeală. De ce 
vreți să-l scoateți acuș pe Vlăi
cuș... fap ispășitor ?

Cind, după o vreme, directo
rul a fost din nou avertizat că 
paguba de 6 900 lei a ajuns la 
69 000, adică mai mare de fix 10 
ori, directorul i-a luat pe 
la „fix" :

— E prea mare brodeală 
nu fie vreo greșeală.

Nu după mult timp, paguba 
s-a dublat. apoi s-a triplat. 
Acum, in dosarul încheiat și ju
decat se află consemnat și fap
tul că ex-directorul, A.C., zis 
Țapu, a devenit (pe merit) el în
suși „țap ispășitor" și va ispăși, 
ca și I.V., destui anișori.

toți

să

I Stîlpul de...
| lemn-Tănase
I
I
I
I
I
I

Taman la una din răspîntiile centrale ale orașului Tg. Cărbu- nești-Gorj, la întretăierea străzilor Republicii cu Gilo’rt și- taman în mijlocul drumului se înalță un ditamai stilp de înaltă tensiune, pe care o tăbliță avertizează : „Pericol de moarte". Dar pînă să ajungi s-o citești și să te ferești, nimerești drept în stîlp. Mai ales noaptea șl, mai ales, cu rhașina. Numai cei cu pricina, care poartă vina de a nu muta stilpul nițel mai lă vale, n-au dat încă de (sau in) el. Nu de alta, dar stîlpul, fiind de înaltă tensiune, poate i-ar „curenta". Dacă nu el,, măcar altcineva 1
I O poartă

Spre poarta nr. 2 a întreprin
derii de autoturisme Pitești se 
îndrepta, cu viteză, spre a ieși 
afară, autobasculanta l-AG-5015. 
Dar cum poarta nu se deschi
dea, șoferul frînă brusc.

— Deschide, mă, nu vezi că 
am pămint ?

— Și sub pămint ?
— Roti.
— Și pe rofi. nu cumva porfi 

niște... porfi ? ' -.
mare nu vrea să se deschidă. 
Moare de ciudă pe cele 4 surate 
pe care le plimbi pe roate.

Cercetindu-se mai bine, au 
apărut, nu „ca din pămint", ci 
din cel din basculantă, patru 
porți de toată frumusețea, con
fecționate in întreprindere, 
metalul 
salariați ai acesteia : 
Safta și Constantin, Grosu. 
Drept care, pe poarta mare, cele 
patru surioare n-au mai ieșit. 
In schimb, cei doi au intrat. Dar 
pe o altă poartă.

De-aia poarta

cu 
întreprinderii, de doi 

Ion

în sfîrșit,
s-au
„răcorit44După ce Costică Barbu Gheorghe Popa din comuna Garoafa-Vrancea au , făcut un chef de pomină, i-a apucat și- cheful de-o plimbare, să se răcorească. In strinsă îmbrățișare și cu picioare nemaiascul- tătoare, au ajuns, tîrîș-grăpiș, pină la podul de cale ferată de peste Putna, Auzindu-1 pe paznicul Paul Tțifan somindu-i și rugîndu-i să stea locului, dumnealor s-au supărat de mama focului și, nici una, nici două, l-au înșfăcat pe paznic și l-au aruncat în apă. Deși tocmai ei aveau nevoie de un duș rece. Dar dacă tot au vrut răcoare, li s-a dat la fiecare pe săturate : cite un an și jumătate.
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Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Scinteii"

/

1

REZULTATELE CONFIRMĂ VALOAREA INIȚIATIVELOR
Munca politică de masă a scos la iveală și pus în valoare nenumărate inițiative în sprijinul realizării exemplare a sarcinilor de plan pe 1973 și înfăptuirii înainte de termen a cincinalului. Cum sînt cunoscute, generalizate și finalizate aceste inițiative, ce acțiuni concrete organizează comuniștii pentru fructificarea tuturor rezervelor existente în întreprinderi ? Corespondenți ai „Scinteii" au adresat această întrebare unor secretari de organizații și comitete de partid din cîteva întreprinderi din țară. Publicăm răspunsurile primite :
Suceava. APlicată decomuniști la fabrica de tricotaje „Zimbrul", inițiativa „Eu produc, cu controlez, eu răspund" se bucură de o largă popularitate, fiind însușită de circa 1 700 muncitoare din secția confecții. Obiectivele ei : execuție ireproșabilă pe faze de lucru, nici un produs respins, întreținerea corectă a mașinilor, pregătirea profesională a .fiecărei muncitoare pentru a putea executa cel puțin trei operațiuni.Pentru a face cunoscute aceste obiective colectivului, ne spune tovarășa Ru- xandra Popovici, secretara comitetului de partid, âm inițiat adunări generale de partid deschise, conferințe, convorbiri cu grupuri de oameni, în cadrul cărora am insistat, cu deosebire, asu-

pra responsabilității ce revine muncitorilor față de calitatea produselor. Atunci cind, la o serie de agregate. s-au constatat lucrări de slabă calitate, produse neîngrijit asamblate, pătate de ulei, s-au purtat pe loc dezbateri operative în care au fost criticate aspru abaterile. Pe această cale cultivăm în conștiința oamenilor ideea că îmbunătățirea calității produselor trebuie să constituie pentru fiecare o sarcină de partid, un înalt comandament patriotic. Așa am reușit ca, in cinstea marii sărbători — 23 August — ponderea produselor de calitatea I să crească de la 82 la 87 la sută, în condițiile reducerii la minim a controlorilor in- terfazici.
Gheorghe PARASCAN

Rm. Vîlcea. BătăIia pentru eliminarea risipei de betoane, relatează tovarășul Constantin Babalic, secretarul comitetului de partid de la grupul de șantiere T.C.I. Govora, a fost lansată dintr-o strictă ne-

pe bază de calcule — cantitățile de beton și valorile irosite datorită transportului defectuos. Concomitent, la toate gazetele de perete a apărut, cu majuscule, următorul text : „Dacă la fiecare basculantă se risipesc 5 lopeți de beton, intr-un

apărut mai multe caricaturi, tirul criticii fiind îndreptat atît asupra concepțiilor de acest' fel, cit și asupra celor care risipeau... sub paravanul normelor largi, îngăduitoare. Rezultatele acestor acțiuni sînt concludente : risipa de

descărcată într-o... baltă), rubricile gazetelor de perete continuă să fie ocupate cu articole generale, fără exemple concrete și referiri critice la adresa celor „darnici" cu banii statului.
Ioan STANC1U

------ INFORMAȚII —
din activitatea organizațiilor de partid

zăm In 1973 o economie de 120 tone metal, din care se pot construi în plus 25 combine de recoltat sfeclă sau 100 bancuri de încercat instalația hidraulică. Să contribuim cu toții, pe toate căile, la reducerea consumului de metal !“. Chemările sint însoțite de grafice și explicații concrete privind căile de economisire a metalului. De asemenea, în secții s-au difuzat și afișat fluturași : „Tovarășe ! Cit metal ai economisit astăzi ?“ sau „Cu ce ai con- . tribuit .astăzi la realizarea cincinalului înainte de termen ?“ Toate acesteji contribuie la mobilizarea colec-cesitate. în ultima vreme, drumul dintre stația de betoane și secția de compre- soare a uzinei de sodă, aflată în construcție, se pavase, pur și simplu, cu betonul „pierdut" din autobasculante. Ca și în alte rînduri, pentru combaterea risipei am acționat prin intermediul gazetelor de perete și satirice. în două numere speciale au fost criticați Șoferii certați cu disciplina, menționîndu-se —

an, la nivelul grupului, a- ceasta înseamnă o pierdere de .720 mc, ceea ce este egal cu betonarea unui kilometru de șosea ori cu turnarea' fundației la 4 blocuri cu 60 de apartamente fiecare". Iar atunci cind unii, ca de exemplu șeful coloanei auto, Mircea Păpălău, au susținut că nu se pot evita' pierderile. pe șantier sau — „ce aveți cu noi, ne în-_ cadrăm în pierderile planificate", la gazeta satirică au

betoane nu mai e un fenomen... inevitabil, punin- du-i-se, practic, stavilă.Mare producătoare și consumatoare în același timp de betoane este și întreprinderea județeană de construcții Rm. Vilcea. Din păcate, inițiativa la care ne-am referit nu a găsit aici un ecou favorabil. Și, în timp ce risipa e acasă la ea pe mai toate șantierele (la construcția creșei din Drăgășani. o basculă a fost

Botoșani. La Uzina mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Botoșani, toate formele agitației vizuale — panouri, grafice, afișe, lozinci — sînt îndreptate spre sprijinirea inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună cu metal economisit". Bunăoară, pe mai multe panouri din secția uzinaj se poate citi : „Ne-am angajat să reali-

tivului pentru realizarea angajamentului asumat în întrecerea/socialistă : „Cincinalul în 4 ani și 3 luni".
Nicolae ZAMF1RESCU

București.Preluată de la o altă întreprindere bucureșteană, inițiativa „Prietenii noului angajat", avînd ca scop organizarea unor acțiuni politico-edu

cative în vederea integrării rapide a noilor angajați în producție, mobilizarea lor, încă din primele zile, la lupta pentru realizarea planului, calitate, disciplină etc., a dat, o vreme, bune rezultate și la uzina „Automatica". Dar, după un început promițător, nu s-a mai făcut nimic. La un sondaj efectuat în rîndul a 12 țineri, de curind angajați, aceștia ne-au răspuns că nu au auzit de o asemenea inițiativă ; n-o cunoștea nici chiar tovarășul Constantin Ristea, Responsabilul stației de radioamplificare, în al cărei program nu figurează, în acest an, nici o emisiune consacrată popularizării inițiativei. „Este o lipsă a noastră, pentru care am fost criticați și de comitetul municipal de partid", ne-a spus tovarășul Ion Cuța, locțiitorul secretarului comitetului de partid pe uzină. Căeste o lipsă — se vede. Dar pentru înlăturarea ei se așteaptă... o nouă critică ?
Ioan VLANGA

Călător pedrumu
Bucuresti-Constanta

9 9, Călătoria pe care urmează să o faci cind pleci în vacanță sau într-o excursie are un farmec aparte. Și tocmai pentru a spori plăcerea călătorilor aflați în drum spre munte sau spre stațiunile de la mare, mulți gospodari ai orașelor și satelor au împodobit șoselele cu arbori și arbuști ornamentali, cu flori multicolore, au fixat de-a lungul drumurilor refugii pentru mașini și pietoni.Am călătorit in aceste zile spre litoral, străbătind județele Ilfov, Ialomița și Constanța, însoțiți de un echipaj al Inspectoratului General al Miliției, condus de cpt. Titus Boeriu, din Direcția circulație. Multe surprize punctează agreabil itinerarul turistic. Direcția de drumuri și poduri București, organele locale, toți factorii răspunzători și-au făcut simțită prezența, fixînd jaloanele desfășurării circulației pe drumurile publice mai aproape de nivelul cerințelor actuale.; Pe ‘fondul ■ gforturilor țe se fa'c, ? apar cu atit mai contrastante ne- ; ăjunsurilâ intilnite, adesea unele aspecte de-a dreptul respingătoare, care reflectă lipsa de spirit gospodăresc din partea edililor respectivi, nepăsarea condamnabilă a unor cetățeni ce nu respectă munca depusă pe.ntru înfrumusețarea drumurilor, a zonelor verzi, pentru crearea unor bune condiții de circulație. Doar la cițiva kilometri de Capitală, in comuna Voluntari, cele 4 benzi ale brî- tțlui asfaltic proaspăt așternut sint „pătate" de semnele neglijenței, ale disprețului față de banii cheltuiți pentru modernizarea șoselei. Sfidîn- du-se bunul simț, normele de igienă, în calea mașinilor, la vedere, sint lăsate pină intră in putrefacție tot felul de mortăciuni ; bălegarul — necurățat cu zilele — s-a intins ca o dîră neagră pe zeci de metri ; acostamentele s-au umplut de hîrtii și mai ales de coji de pepeni aruncate• la întimplare — adevărate pericole de derapare a mașinilor.„De ce nu măturați asfaltul" ? La această întrebare, primarul comunei, Petre Șerbănescu, ne-a privit mirat : „Asfaltul ! ? N-avem în comună nici o echipă, nici un salariat plătit pentru curățenie. Dar i-am somat pe cetățeni să-și curețe trotuarele". „Și drumul ?“ Răspunsul primit avea să ne surprindă de data aceasta pe noi : „Comuna are 32 009 de locuitori. Mulți sînt însă delăsători. Scot pomii pe care i-am plantat, rup florile, nu curăță strada. Cu toate că sîntem comună subordonată, întreprinderea de salubritate București nu • ne împrumută nici măcar o cisternă să stropim șoseaua !“Desigur, este criticabilă atitudinea acelor cetățeni care nu mătură cu săptămînile trotuarul și drumul în fața casei. Dar nu-i mai puțin adevărat că și edilii manifestă delăsare în acest sens. uitind că aspectul drumului creează prima impresie despre modul în care este gospodărită o comună.în continuare, alte imagini negative se succed cu repeziciune. Peste a- costamenteje șoselei Afumați parcă . s-a arat cu plugul ; prin „ochiurile" formate pe marginea șosejei — înoată zgomotoase rațele și gîștele; refugiul autobuzelor care trec pe aici seamănă cu niște depozite de gunoi : trecerile de pietoni nu sînt presemnalizate. Tributul neglijenței : doi copii accidentați mortal. “,,De ce nu puneți semne de pre- semnalizare la trecerile pentru pietoni ?“ — îl întrebăm pe tov. Gh. Postașu, secretarul' consiliului popular comunal. „Da, ar trebui, că

aici e mare aglomerație" — sună răspunsul acestuia. „Și, ne-ar mai trebui încă vreo 3—4 astfel de treceri, pe deal, la școală..." — socotește dînsul. „Curățenie să facă insă cei de la drumuri !“Ajungem la Popasul Sinești. Zona verde din jur este impînzită, nici o exagerare, de adevărate mezi de gunoaie, mormane de ele goale și cutii de conserve tupate, iar capacele sticlelor de au ajuns pînă in șosea, este la ea acasă. La Popasul nești. n-ar .fi rău să poposească cind îrt cind și reprezentanții spectoratului sanitar de stat, le-ar putea vedea ochii !...

fără gră- sti- des- bere Murdăria Si- dinIn-Ce

Iar județean a indicat să se iască — în aceste localități tele — 1 500 metri liniari de Deși reînnoită în 1973, dintr-un spirit de nepăsare greu de înțeles, indicația continuă să fie ignorată. Ne întrebăm : nu ne vom intîlni oare cu aceeași indicație și în planul de măsuri al anului viitor ?Se întimplă adesea și un alt fenomen. Ceea ce creează, cu talent și răbdare, unii gospodari. . degradează fără nici o mustrare de conștiință anumiți conducători auto. Se știe, bunăoară, cită trudă și cîți bani se cheltuiesc pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. Din păcate, acest lucru este

constru- și în al- trotuare.
Imagine din Tulcea

® însemnări pentru cei datori să îngrijească șoselele 
© Un semnal pentru Inspectoratul sanitar de stat

Drumul merge mai departe. După ' Sineștfijș Ta*’ km 3£f, unul, două, țrei • refugii :.de .pietoni au fost transar-J?, ■ mate în adevărate piețe pentru*?*" ’ desfacerea pepenilor. Coșurile de hirtii, pline cu coji, neridicate de zile și poate săptămîni, sînt bîziite de muște. în loc de mireasma florilor, pe aici adie Pentru ca să fie in ton eu mediul înconjurător, reni un camion împrăștie din caroserie un nor gros de rumeguș. Acesta se așază peste marcajul reflectorizant al șoselei, abia așternut, făcînd inutilă munca și banii cheltuiți în acest sens.în apropiere de comuna Ion Roată, din județul Ilfov, se află o porțiune de drum care, datorită unui material (macadan) ce se află in compoziția imbrăcăminții asfaltice, pe timp ploios se transformă in patinoar rutier. Recent, aici au avut loc 8 tam- ponări intr-o singură zi ! Miliția și organele locale n-au sesizat acest lucru Direcției de drumuri și poduri București. Probabil că încă nu s-a rotunjit cifra accidentelor ! Șoseaua se transformă in patinoar și datorită mijloacelor de transport ale unor unități agricole, care cară din cîmp, pe asfalt, mari cantități de noroi. Dintr-o astfel de neglijență, în raza comunei N. Bălcescu, din județul Constanța, s-a petrecut un accident mortal. I.A.S. și C.A.P. Stupina, din același județ, au fost avertizate în acest sens, dar fără rezultat. De ce nu intervine oare direcția generală județeană agricolă ?Din comunele Sf. Gheorghe, Ste- jaru și Perieți — toate din județul Ialomița — lipsesc aproape cu desăvîrșire trotuarele. Oamenii circulă pe partea carosabilă a drumului. Consiliul popular din comuna Perieți, de exemplu, în lui că aici au avut loc n-a luat nici pînă acum in vederea construirii încă de anul trecut, consiliul popu-

miasma gunoaielor.prin comuna Coșe-21—IF—175 -

ciuda faptu- 8 accidente, vreo măsură de trotuare.
(Urmare din pag. I)

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a men

ținut răcoroasă. Cerul mal mult 
senin în cursul dimineții s-a 
înnorat după-amlază indeosebl în 
Moldova șl zona de munte șl, pe 
alocuri, in 
unde s-au 
electrice șl averse locale. Vintul 
a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului oscila la ora 
14 între 15 grade la Cîmpulung 
Moldovenesc și 27 de grade la 
Drobeta Turnu-Severln, Calafat și 
Băllești.

Timpul probabil pentru 18, 19 
și 20 august. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil. Se vor semnala ploi 
Izolate în sudul țării și în regiu
nile deluroase și de munte. Vlnt 
slab pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse intre 7 și 17 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade. 
In București : Vreme in curs de 
încălzire. Cerul va fl variabil, fa
vorabil averselor de ploaie după- 
amlaza la începutul intervalului. 
Vint slab, pînă la potrivit.

L.--------------------------------------------

Oltenia și Muntenia, 
semnalat descărcări

a calității celor 15 noi sortimente introduse în producție în acest an. De la preocupări similare in domeniul construcțiilor, unde avem de-acum o bogată experiență (numai in perioada de după cel de-al X-lea Congres s-au înăl- . țat aici un modern sediu politico-administrativ, blocuri cu 3 156 de apartamente, cămine cu 3160 de locuri, școli in noile ansambluri civice, un complex hotelier ; se află în construcție ’ un spital cu 700 de locuri) și pină la atenția care trebuie acordată dezvoltării agriculturii județului. Dar, desigur, în toate aceste eforturi, hotă- rîtori sînt oamenii. De a- ceea ne străduim să avem în prim : planul atenției calitatea muncii de partid, a comuniștilor. Vă că, dacă sînt de calitate, în alte părți, destui, din aliaj, și’ în baștină"....De pildă,meni întilnim pe platforma centrală reșițeană. Acolo unde cele două mari unități, combinatul siderurgic și întreprinderea de construcții de mașini, întrețin un permanent dialog in tonalitatea majoră a in

asigur mulți reșițeni care lucrează au mai rămas același nobil locurile deasemenea oa-

ignorat de către mulți cetățeni care distrug fără milă, cu roțile propriilor mașini, zone mari de verdeață. In stațiunile de pe litoral și mai ales la Mamaia, parcurile din jurul hotelurilor Cazino, Dacia, Albatros etc. au fost în bună măsură devasta- ; te. Am notat, ipentțu orggnelgcde mi- ' liție dipSiudeSle Respective.. "numerele a sute de "turisme parcate pe iarbă și ale acelora care au făcut zeci de manevre prin verdeața deasă, făcind-o una cu pămîntul. Iată cîteva dintre ele : 1 CT 6 908 ; 8 B 5 222 ; 1 VN 616 ; 1 TR 262 ;1 BH 5 707 ;1 GL 1 539 ;2 B 6 523 ;1 CT 3 157 ; 1 BV 3 406 ;6 B 3 733 ; 6 B 3 563 ;1 CT 5 835 ;5 B 8 808 ; vorbă cu .lor. Răspunsurile le sînt la fel de iresponsabile, ca și fapta : „Am plătit o amendă, tovarășe, pe cuvint..." (Costache Mitrea, de la întreprinderea integrată de lină ' Constanța) ; „Am văzut toată lumea aici, am tras și eu..." (Mircea, Vleju, șofer. la Fabrica de salam și conserve Mediaș) ș.a.m.d. Despre ce , altceva poate fi vorba, in asemenea cazuri, dacă nu despre linsă de conștiință civică și respect față de bunul public ?Sezonul estival este sezonul vegetației. al florilor, al culorilor proaspete. Sint comune ai căror gospodari își înțeleg datoria de a crea un cadru îmbietor miilor de călători și turiști, în altele însă, excursionistul pe tul ..cu desăvîrșire. Este o obligație de serviciu și stă în puterea consiliilor populare comunale, a consiliilor populare județene, a Direcției de drumuri și poduri București și a altor foruri răspunzătoare să înlăture grabnic deficiențele semnalate și altele neșemnalate, astfel incit voiajul spre litoral să devină o plăcere în adevăratul înțeles al cuvîntului.

1 BH 5 678 ;1 CT 3 547 ;2 BV 2 057 ;1 HD 5 930 ;1 DB 3 359 ;2 B 6 820 ;6 B 8 538 ;1 PH 7 221 ;1 IF 2 644 ; „ « . x,xu ,1 CJ 973... Am stat de cițiva dintre proprietarii

Meșteșugarii dmbovițeni - meșteri

1 GL 3 886 ;1 CT 209 ;1 CT 1 490 ; 1 MM 2 816 ;4 B 3 603 ; 1 TM 6 707 ; 1 PH 9 663 ; 1 CJ 9 329 ;5 B 7 213 ;

n-are ce să-și oprească privirea. Spiri- gosoodăresc este absent aproape

Dumiîru MINCULESCU

dustriei grele. Un dialog în care oțelarii și-au spus bărbătește cuvîntul (iar la Reșița cuvint înseamnă faptă), Droducînd, peste plan, 40 000 de tone produse siderurgice. La rîndul lor. constructorii de mașini s-au înscris „în replică" cu depășiri la producțiile globală și de peste 11 milioane Un ’ nie cia de întreprinderi. O importantă forță productivă, al cărei liant, a cărei trainică armătură sint cei 6 000 de comuniști, de organizații cărora li se tuziăsmul cei 4 500 deAm pus tarilor celor, două comitete de partid aceeași întrebarerea zile, careIon Cazacu „în centrul noastre se află intensificarea muncii de la om la om. Ieri am analizat, în cadrul comitetului, activitatea secției Utilaje complexe care produce macarale grele pentru Constanța, condusă de tinărul inginer Enache Bar- • bu. A reieșit că cei 500 de oameni ai acestui harnic

marfă de lei, armo- hărni-25 090 •dialog a cărui o întrețin, prin lor, cei aproape salariați aj celor două
activînd de alătură, specific uteciști. pe rind

în 134 bază, cu en- vîrstei,secre-
: care este preocupa- principală, în aceste a organizațiilor pe le conduceți ?(I.C.M.R.) : preocupărilor

Asistam, cu puțin timp în urmă, la o ședință a Biroului Comitetului Executiv al UCEC'OM in care se analizau posibilitățile de creștere, în acest an, a sectorului serviciilor publice din cadrul cooperației meșteșugărești. Rind pe rînd, președinții uniunilor județene ale cooperației se ridicau și explicau greutățile pe care le intîmpină, faptul că va fi greu de atins — în scurta perioadă de timp rămasă pină la sfîrșitul anului — un nivel al serviciilor mai mare decît cel planificat - • - ------------------ Cind a, venit insă. ., ’acesta' a' spus răspicat: „Vom realiza in acest an șervicii în valoare nu de 789 lei, cît este prevăzut Ia noi, în județ, ci de 800 lei pe locuitor". Pentru toți cei de față, angajamentul părea îndrăzneț : doar cooperația din Dîmbovița are deja un plan de dezvoltare a serviciilor cu mult peste media pe țară, fiind înaintea multor județe cu posibilități economice superioare.In ce constă __________formații ni le-a furnizat însuși rășul Alexandru Jianu :

:,-s 574 sjei/locuitbr, în mWe, pe/pg^CQB® ffilWȘ rîndul președintelui de lâ U.J.C.M. Dîmbovița, ac
„secretul" angajamentului dîmbovițean ? Primele i.n- i președintele U.J.C.M. Dîmbovița,' tova-— Secretul nostru ? Eu zic că nu-i vorba de nici un secret. Dar dacă vreți să-1 considerați astfel, atunci vă rog să-l faceți public : am reușit să dezvoltăm mai mult sectorul serviciilor pentru că am ținut cont, in permanență, de cerințele populației. Am inițiat un sistem precis de informare : pe de o parte, am introdus in unități chestionare cu răspuns plătit — chestionare privind . noile servicii solicitate de populație și cerințele de dezvoltare a celor existente ; clienții completează chestionarele și le expediază prin poștă. în plus, participăm — periodic — la intîlniri (pe cartiere) cu cetățenii și deputății. Volumul de informații, astfel obținut, il folosim la fundamentarea planurilor de diversificare a serviciilor, de dezvoltare a rețelei de unități. Căile voltarea capacităților rea altora.-r. Cărei modalități oritate ?

concrete ? Dez- actuale și crea-ii acordați pri-
— Vă voi răspunde apeiînd la cîteva cifre : aproape 3/4 din sporul de circa 40 la sută — cit a înregistrat în ultimii trei ani sectorul serviciilor meșteșugărești in județ — s-a obținut, în exclusivitate, prin mai buna organizare a unităților existente și doar diferența pe seama înființării de noi ateliere. Practic, am procedat astfel : in toate unitățile

existente am mărit numărul dc meseriași (deținem locul I pe țară în ceea ce privește numărul meseriașilor. raportat în medie la 1 000 de locuitori), am organizat lucrul in schimburi, am suplimentat dotarea atelierelor. Ideea acestui mod de a acționa a pornit de la un considerent economic foarte precis : să folosim cit mai bine spațiile existente, pentru că astfel crește — în cadrul aceleiași suprafețe disponibile — capacitatea de cuprindere și de satisfacere a cerințelor populației, cu minimum de investiții materiale.Bineînțeles, am construit și unități noi. în fiecare cartier — cel mai tirziu odată cu darea în folosință a noilor blocuri de ■ locuințe — am deschis complexe sau ateliere de servire. (în prezent deținem locul I pe țară și in privința densității rețelei de unități, raportată la numărul de locuitori). De asemenea, am amplasat unități de strictă utilitate in zonele industriale, de la *Gă- ești, Tîrgoviște, Doicești ș.a., pentru ca cetățeanul să apeleze la serviciile necesare în drum spre casă — nu să se deplaseze special pentru a- ceasta.În afară de o mai largă cuprindere a cerințelor populației, ce alte efecte concrete au determinat toate aceste măsuri legate de dezvoltarea sectorului de prestări-servicii ?— Înainte de a vă răspunde, aș dori să precizez că preocupările noas-

Ire nu s-au rezumat la dezvoltarea capacității de servire a rețelei dc unități. în paralel, am inițiat și o serie de măsuri organizatorice. Modalitățile : în fiecare centru de comandă și reparații am introdus și produse gata făcute ; în 19 ; .comune am- organizat, puncte de ‘'depanare a aparatelor de radio și a televizoarelor ; in cadrul sectorului de construcții și proiectări am specializat unitățile numai pe activitatea de servire, concentrind astfel preocupările lucrătorilor spre lucrările solicitate de populație etc.Firesc, toate aceste măsuri s-au reflectat în mai buna servire a populației. Pentru că important este pentru orice client nu numai să aibă Ia dispoziție unitățile necesare, fie servit bine și repede. Dar tru a cunoaște amănuntele vă priri unități....Despre termenele reduse in se execută comenzile și reparațiile, despre calitatea execuției lucrărilor — dovezi ale atenției acordate în județul Dîmbovița cerințelor de servicii ale populației — ne-au vorbit numeroși clienți pe care i-am întil- nit în cele 20 de unități vizitate.— Sintem '.conștienți — ne-a spus, în continuare, președintele U.J.C.M. Dîmbovița — că ceea ce am făcut este doar un început. Ne preocu-\ păm să realizăm, în absolut toate localitățile in care ne desfășurăm activitatea, unități din fiecare profil. Nu clientul trebuie să vină după noi, ci invers. De aceea, nu e suficient să avem ateliere doar în capitala județului pentru a considera că au fost acoperite toate cerințele populației. Unități de toate profilele trebuie înființate în toate localitățile. De asemenea, este ne-, cesar să extindem și maj mult gama prestațiilor, intrucit există încă o serie de cerințe de servicii ale populației neacoperite. în principal este vorba de serviciile la domiciliu șl cele care vin în sprijinul femeilor salariate, preluînd o serie dintre activitățile casnice ale acestora.
Mihai IONESCU 
Constantin SOCI

ci să pen- invitcar»

4

colectiv pot realiza totuși mai mult în condițiile intensificării muncii politice. Acum o oră am discutat cu secția Mecanică mijlocie și ușoară (șef, ing. Nicolae Bălăci) și s-a ajuns la aceleași concluzii. Poi- mîine vom avea o discuție similară cu șefii de secții de la sectorul cald. Pe a-

aceste zile dezbatem în tot combinatul cifrele de plan pe 1974. Unor sarcini sporite (30 000 de tone de oțel în plus) facă față rite. Dar calitativ.aceste zile analizăm cu a- tenție felul cum se desfășoară și ce rezultate dă
trebuie să le forțe umane spo- nu numeric, ci Iată de ce în

REȘIJA
ceeași temă, după-amiază avem consfătuiri pe grupe cu cei peste 200 de agitatori ai întreprinderii. Iar pentru poimîine ne pregătim să ne așezăm în jurul mesei rotunde împreună cu oaspeții noștri, elec- trotehnicienii craioveni, colaboratori apropiați, ve- niți în schimb de experiență după ce i-am vizitat și noi cu două luni în urmă. Vom discuta nu doar probleme tehnice, - ci și aspecte ale muncii de partid in cele două întreprinderi".Nicolae Angheloiu (combinatul siderurgic) : „în

una dintre inițiativele organizației noastre, inițiativă pe care și constructorii de mașini o aplică cu succes. Este vorba de faptul că aproape 2 500 de comuniști din combinat s-au angajat să răspundă, fiecare, de educația, de îndrumarea profesională, civică, politică a Cite unui tînăr, de la intrarea acestuia in uzină pînă rea siguranței că respectiv este un demn al familiei muncitorești".Așadar, 2 500 de maturi se dedică a 2 600 de tineri.
la crea- tinărul membru noastreoameni formăriiReșița

iși valorifică, pe măsura realităților de azi, bogata experiență a muncii politico-educative. concentrată în axioma care arată că oțelurile de calitate nu . le pot produce decît oameni de calitate.„Viața Reșiței, tovarăși, este viață de partid, așa s-o știți", le spunea celor tineri veteranul Pagu Ru- salin, cel care, evocind prima organizație coriiunis- tă legală a Reșiței, înființată in primele zile de după eliberare, iși aducea aminte cu mîndrie că în cadrul a- celui prim birou el era „canțeleru. cu ștempelu", a- dică organizatoricul....Sînt 29 de ani de atunci, între zilele.cind moș Pagu punea „ștempelu" pe mele procese-verbale adunării I organizației bază de la U.D.R. și cele mai recente adunări ale organizațiilor de bază de pe puternica platformă reșițeană este cuprins un întreg capitol de istorie.Cei mai tineri membri de partid ai Reșiței, confirmați chiar in acest august (strungarii Mariana Meza și Petru Olaru. inginerii Constantin Mihăilă și Iosif Sturek. oțelarul Ionel Jac, laminoristul Viorel Copil, lăcătușul Vasile Gom- bos, furnalistul Petru Tă- nase și alții), trăiesc min- dria de a fi continuatorii

pri- ale de

unei vrednice tradiții. Pașii lor în meserie și viață sint călăuziți de bărbați exemplari, performeri producției, comuniști nădejde (ca laminoristul Dobre Pleșoianu, oțelarii Patru Sfercocea, Erou al Muncii Socialiste. loan Leininger, . Mocea Vasile, . Florea Bălan, Ion Bădescu și atiția alții) și perspectivele acestor tineri nu pot fi altele decit cele pe care le oferă tradiția Reșiței, viața ei de zi cu zi — viata de partid în înțelesul cel mai cuprinzător al cu-, vîntului,în raportul de 23 August, Reșița iși înscrie, mindră, alături de otelurile și mașinile. de calitate, oamenii de nădejde pe care ii dă patriei. O mîndrie pe care am întîlnit-o cuprinsă in glasul sudorului reșițean Boru Teodor, proaspăt pensionar, care ne-a spus : „în 45 de ani de meserie eu am dat țării 7 003 oameni. Trei — ai mei, de- acasă, și .7 000 pe care i-am învățat meserie, fie in hală, fie în școala profesională, fie la cursurile rapide te ci, că7 003 nu m-a făcut de rușine. Nici unul".-Aceasta este Reșița.

ai de

de calificare. Dar poa- că nu numărul contează.in primul rînd, faptul . nici unul dintre cei

:.de
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CiT PREȚUIEȘTE O ZI DIN AUGUST

PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE INVESTIȚII

Alo, comitetul județean de partid?

CUM MERGE TREABA PE ȘANTIERE?
Ancheta „Scînteii": 1. Masuri; 2. Rezultate; 3. Probleme deschise pe șantiere

ZALĂU : ne răspunde loan Popa, secretar al comitetului 
județean al P.C.R.

TG. MUREȘ : ne răspunde Benko loan, secretar al comi
tetului județean al P.C.R.

IAnalizînd cu înaltă responsabilitate stadiul actual al lucrărilor de pe șantierele de investiții de pe Platformă industrială Zalău, comitetul județean de partid împreună cu colectivele de constructori au scos in evidență posibilitățile și resursele existente, în vederea accelerării ritmului de lucru și recuperării grabnice a restanțelor. Iată și cîteva din măsurile stabilite cu acest prilej : la întreprinderea de conductori electrici emailați, care în curind urmează să intre în producție cu prima sa capacitate, s-au , organizat de către beneficiar echipe mixte de mantoni, electricieni și instalatori. Prin munca lor' spornică, s-a conturat posibilitatea devansării cu 15 zile a termenului de punere în funcțiune. De asemenea, hotărîre.a montorilor din cadrul lotului de instalații-montaj din Zalău, de a lucra în schimburi prelungite, va avea drept rezultat recuperarea la acest obiectiv, în cel mai scurt timp, a tuturor restanțelor: la noua capacitate de la întreprinderea de produse ceramice pentru construcții, termenul planificat — 30 septembrie — va fi respectat cu certitudine. Trebuie, de asemenea, subliniat entuziasmul cu care elevii și studenții aflați in Zalău au răspuns chemării organizației de tineret de a se angaja pe șantierele orașului.
2 înflăcărată chemare a secretarului general al partidului a stirniit un larg ecou în rfn-dul constructorilor sălăjeni. Ca urmare a măsurilor luate, ritmul delucru pe șantiere s-a accentuat simțitor in ultimele zile. Pe șantie

rul întreprinderii de conductori e- lectrici emailați a început, de ci- teva zile, montarea utilajeio-r in două schimburi. La întreprinderea de produse ceramice pentru construcții se lucrează intens, tot în două schimburi, și peste scurt timp va fi terminat montajul stației de reglare a gazelor.Rezultatele înregistrate pină la această dată pe șantierele celor două obiective de investiții, măsurile energice ce. se iau operativ, ori de cite ori este cazul, dau garanția respectării termenelor de punere în funcțiune și chiar devansării acestora.
3 Trebuie să reamintim încă o dată obligația proiectantului de a da asistența tehnică in perioada montării utilajelor tehnologice. Din cauză că postamentele, pentru unele, utilaje nu sini corect dimensionate de proiectant, la întreprinderea de produse ceramice pentru construcții, ritmul montajului este impietat. Multe probleme trebuie rezolvate și.de proiâctanții de la Institutul de proiectare pentru construcții de mașini din București. pe șantierul Întreprinderii de armături metalice din fontă și oțel, la linia mecanizată de turnare a oțelului. >./O serie de unități furnizoare de utilaje — U.U.M. Petru Groza, ,.UNIO“ Satu-Mare. întreprinderea de utilaje și piese de schimb Suceava, precum și ..Ventilatorul" din București — au restanțe în valoare de peste 6 milioane lei la utilaje contractate care condiționează atingerea parametrilor proiectați la obiectivele de investiții.

IAnul 1973 reprezintă pentru județul Mureș un an de vîrf in realizarea programului de investiții prevăzut pentru acest cincinal. Perioada care a trecut de la chemarea secretarului general al partidului a însemnat, pentru colectivele de constructori de pe șantierele județului, prilejul unor profunde și exigente analize, concretizate în măsuri menite să asigure realizarea integrală a planului. de investiții din acest an. Astfel, pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, unde se realizează cele mai importante capacități pentru economia județului, reprezentind 40 la sută din totalul investițiilor pe 1973, măsurile adoptate vizează sporirea efectivelor cu 300 de muncitori și, în primul mind, ,cu muncitori specialiști pentru montajul utilajelor și instalațiilor. Pentru a se asigura condiții de execuție eficiente, prin mal buna folosire a utilajelor și a mijloacelor de transport, Trustul de lucrări speciale București a trimis pe șantier o. echiipă de proiectanți care a stabilit soluții tehnice de execuție la obiectivul iaz-batal, lucrare pretențioasă și de mare volum. Tot în privința intensificării ritmului de execuție s-a hotărit ca la lucrările exterioare să se lucreze în schimburi prelungite, iar la montajul utilajelor și instalațiilor, operațiunile să se efectueze in trei schimburi. Colectivul de constructori de pe acest șantier, ca și cel de pe șantierul Fabricii de bere Reghin, s-a alăturat inițiativei constructorilor de a munci în zilele de 23 si 24 august peptru realizarea unui volum sporit de lucrări.

2 Se fac remarcate, în moddeosebit, rezultatele obținute la lucrările ce se execută in cadrul Combinatului, chimic din Tirnăveni la dezvoltarea , capacității de gresie, dezvoltarea Eaforicii de confecții din Tg. Mureș. Fabrica de. bere Reghin ș.ă. La lucrările de pe platforma Comhinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, »in urma măsurilor luate, în prima decadă a lunii august s-au turnat cu 7 la sută mai multe betoane și s-au montat cu 11 la sută mai multe confecții metalice decît în decada anterioară. în același timp, ritmul de montare a utilajelor în această perioadă a sporit simțitor.
3 îndeplinirea planului este condiționată. în pritmul rind. de activitatea constructorilor de pe șantiere. Trebuie arătat insă că la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, nu de puține ori desfășurarea lucrărilor a avut de suferit din cauza, livrării cu întirziere a unor utilaje și instalații. în ultima vreme, șantierul a primit un sprijin substanțial din partea întreprinderilor- furnizoare din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. Pentru a asigura în perioada următoare o activitate susținută pe șantier, facem un apel călduros la întreprinderile furnizoare și, ' în primul rind, la U.Z.U.C. Ploieșt-i. I.C.M. Reșița. uzina ..Vulcan" București. U.M.U.C. București, ca acestea, conform graficelor stabilite la ședințele de comandament, să livreze șantierului toate utilajele contractate.

J

Trustul de montaj pentru utilaj chimic din București participă, practic, la montajul tehnologic și punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții ale. industriei chimice din acest an. Numai în șapte luni din acest an, un număr de 39 capacități productive, cu lucrări de, montaj executate de trustul bucu- reștean, și-au făcut debutul industrial. La o parte dintre ele, momentul inaugural a avut loc cu mult înainte de termenul planificat. Astfel, ciștigul de timp obținut la punerea in funcțiune a instalației de formaldehidă de la Combinatul chimic Victoria se ridică la 15 zile. în alte cazuri, el este și mai mare, se măsoară în luni. Pe ansamblul șantierelor sale, trustul bu- cureștean a scurtat duratele de

să fie sa- obținute. funcțiune, fost inte-

execuție ta obiectivele puse in funcțiune cu 685 zile, cifră care o- . feră garanția respectării angajamentului asumat, de a obține in acest an o scurtare totală a termenelor de dare în exploatare cu 1 275 zile.Colectivul trus- mmi tului bucureștean consideră că nu are suficiente motive tisfăcut de succesele Planul de punere in pe șapte luni, n-agrai îndeplinit. La 30 de capacități noi, termenele de dare în exploatare au expirat. O situație care se cerea imperios și grabnic schimbată în bine. Muncitorii, inginerii și tehnicienii trustului, dar în primul rînd comuniștii săi, n-au pregetat să treacă neîntârziat la acțiune. Comparativ cu prevederile inițiale de plan, în luna august se vor executa suplimentar lucrări în valoare de 14 milioane Iei, adică aproape tot atît cît s-a executat, peste plan, in toate lunile anterioare.— Aceasta înseamnă că vom realiza planul lunii august cu 4 zile mai devreme, ne-a precizat ing. Panail Ionesc.u, director adjunct al trustului. Totodată, acesta este răspunsul nostru de comuniști la înflăcărată chemare adresată constructorilor de către secretarul, general al partidului.De fapt, ciștigul de timp va fi mai mare, deoarece montorii bucureșteni au răspuns inițiativei patriotice a Trustului de construcții industriale din București și s-au angajat — printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 

— să muncească și in zilele de 23 și 24 august a.c., la fel ca lin orice altă zi de lucru.Din discuția purtată la trust am mai reținut un element esențial : direcția principală a efortului pe care și l-a propus colectivul trustului nu vizează îndeplinirea unor sarcini valorice sporite, dar fără corespondent fizic, ci este îndreptată cu prioritate către crearea condițiilor de punere în funcțiune a investițiilor cu termene fixate în acest trimestru, precum și către cele restante. în această ordine de idei, de o atenție specială se bucură, printre altele, instalațiile de caprolactamă IV și relon IV de la Săvinești, ex-
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sarcini mobi- suport mate-

tinderea capacității de producție de la întreprinderile „Policolor" și de medicamente din București. întreprinderea de aluminiu Slatina, instalația DMT Brazi, Rafinăria II și celelalte instalații de pe platforma ’ chimică Pitești. Sînt, după cum se vede, obiective mari, a căror producție contează mult nu numai pentru chimie, ci pentru nomie națională.îndeplinirea acestor lizatoare are un solid rial. Toate problemele, de care de- ‘ pinde intensificarea ritmului de montaj au fost minuțios analizate și inventariate. Următorul pas : pc fiecare șantier, în funcție de problemele sale specifice, s-a trecut la a- plicarea măsurilor necesare. Pe platforma din Pitești și la Fabrica de amoniac din Tg. Mureș, unde o serie de utilaje întîrzie să sosească, au fost adoptate alte tehnologii de montaj decît cele inițiale, în vederea menținerii unui ritm susținut de lucru. La toate lucrările de investiții, fără excepție, au fost completate efectivele de montori, instalatori, țe- vari și sudori. Pe șantierul instalației DMT din Brazi, bunăoară, au fost pregătiți direct la locul de muncă și cu bune rezultate 20 de su-

întreaga eco-

dori proveniți din școlile profesionale. 'La fiecare obiectiv, mersul execuției este urmărit nemijlocit de către un factor responsabil din aparatul de conducere al trustului. Acesta are mandatul și obligația să intervină și să decidă operativ ori de cite ori se cere soluționată o problemă dificilă sau trebuie depășit un impas de moment. Desigur, problema întăririi disciplinei pe șantiere n-a fost lăsată pe ultimul plan. Dimpotrivă, organizațiile de partid de pe șantiere, practic toți comuniștii, toți muncitorii fruntași sînt antrenați într-o susținută muncă politică, de la om la om, cu scopul do a spori răspunderea fiecăruia dintre salariații trustului față de sarcinile ce-i revin.Rezultatele u-

reviriment : conturează posibilitatea de punere unele cazuri lor.

nor asemenea preocupări susținute : lucrărilede la noua capacitate de la întreprinderea de medicamente din București, instalația DMT Brazi, Fabrica de amoniac din Tg. Mureș, Uzina de sodă Govora etc. cunosc un puternic se pregnant nu numai respectării termenelor în funcțiune, ci — in — chiar a devansăriiO problemă continuă să rămină deschisă : livrarea în întregime și cu rapiditate a utilajelor tehnologice. Nu toți furnizorii răspund 'cu aceeași promptitudine solicitărilor montorilor. Datorită întîrzicrilor unor unități, cum sînt întreprinderea mecanică de utilaj chimic, de pompe „Grivița Roșie" și „Vulcan" — ioate din București — volumul actual al restanțelor se cifrează la 11000 tone. Din această cauză, numeroase șantiere, și îndeosebi cele ale platformei tului uzineizești ș.a., nu-și pot desfășura activitatea ia nivelul așteptărilor. Depășirea acestei situații reclamă ca, fără întirziere, furnizorii amintiți să acționeze hotărit și în deplin consens cu cererile montorilor pentru lichidarea restanțelor și asigurarea ploatare producă

chimice Pitești, Combina- de îngrășăminte din Arad, „Carom" de la G.I.P. Bor-
ca,

condițiilor de dare în ex- a obiectivelor programate să peste scurt timp.
Inq Cristian ANTONESCU

La Termocentrala Brazi: RESTANȚELE AU FOST LICHIDATE
I

Pe constructorii și montorii de pe șantie
rul Termocentralei Brazi i-arrî găsit, in a- 
cest ajun de 23 August, într-o încordată 
întrecere cu timpul. Harnicul colectiv al^ în
treprinderii „Energoconstrucția" București 
dorește ca cel de-al VI-lea turbogenerator, 
de 105 MW, să intre în funcțiune mai de
vreme decît se prevede în documentația de 
proiect. ,.Printr-o încordare deosebită, mon
torii șantierului ,,E.n ergo montaj" ~ ne-a
spus maistrul Nicolae Dumitraehe, secre
tarul organizației de bază — au reușit să 
lichideze întârzierile la sala mașinilor și j 
corpul degazorilor. survenite din lipsa uti
lajelor. Acum ei dau zor pentru a devansa 
toate lucrările".

I-am întâlnit la înălțime, pe schele, in
tr-un imens păienjeniș de conducte. țevi, 
vase, pe oamenii din brigada comunistului 
Benone Neagu (foto. !■). La instalația de 

pompe de alimentare. Ia care lucrau, a- 
veau un avans de o săptămînă. Aceeași 
hărnicie și în sectorul montorilor-electri- 
cieni, condus de Mihai Andone (foto 2). 
Ștefan Bildea și electricianul Petre Mitrică 
ne-rau declarat : ,,In zilele de 23—24 august, 
dar și în celelalte sărbători, vom lucra 
normal, pentru că dorim să terminăm înain
te de vreme lucrările la acest mare obiectiv 
energetic. Astfel răspundem noi apelului 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. făcut constructorilor".

La plecarea de pe șantier, secretarul orga
nizației de partid ne-a spus : ,,Ați văzut, 
oamenii noștri lucrează cu mult suflet, cu 
mare hărnicie. Trebuie însă să ne mai so
sească de la „Electroputere" un mare trans
formatori Aș profita de acest prilej să le 
fac o rugăminte comunistă : utilajul să 
ne fie livrat la termen. îneît noi să nu pier
dem. nici o clipă din timpul cîștigat".

J

(Urmare din nag. I)Numai respectindu-se pretutindeni, la toate locurile de muncă, această triplă cerință sînt posibile accelerarea in continuare a ritmului de realizare și terminarea rapidă a lucrărilor, precum și punerea în funcțiune, fără întirziere, a capacităților planificate.De fapt, aceste cerințe aduse in discuție nu sînt noi. Ele s-au aflat și pină în prezent in centrul preocupării organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de șantiere și de întreprinderi furnizoare de utilaje și de materiale de construcții, a tuturor oamenilor muncii. Se impune însă un efort și mai insistent in urmărirea și respectarea lor. necesitate absolut fireasqă. dacă o raportăm la importantele sarcini cu care sînt confruntați acum toți cei 

care participă la construirea obiectivelor de investiții.Accelerarea ritmului de lucru presupune ca, pe șantiere și în întreprinderile menționate, să existe o minuțioasă și judicioasă organizare a tuturor lucrărilor, a procesului de execuție pe întregul său flux. Fiecare muncitor să primească sarcini de muncă clare, să știe precis ce are de făcut în orice moment. Orele și zilele rămase la dispoziție trebuie cîntărite cu atenție, prețuite și folosite cu randament deplin. Facem a- ceastă remarcă deoarece mai pot fi întîlnite anumite situații unde activitatea depusă nu se ridică încă la nivelul exigențelor, este inegală de la o zi la alta. Este vorba, de pildă, de șantierul Fabricii de zahăr din Roman, al instalației ..Carom" de la G.I.P. Borzești. de cel al întreprinderii de aluminiu din Slatina,

DE LA ANGAJAMENTE LA FAPTEsau de o serie de furnizori : întreprinderile „Vulcan" și de pompe din Capitală, Combinatul de materiale de construcții din Cîmpulung. Cadrele de conducere de pe aceste șantiere și din unitățile amintite au datoria să ia, în cel mai scurt timp, toate măsurile tehnice și organizatorice necesare unei redresări totale și definitive a activității pe care o coordonează și de care răspund. Se cer o perspectivă și o concepție organizatorică clară, riguroasă, menite să pre- intimpine „golurile" de timp printr-o minuțioasă aprovizionare și programare a lucrului.Desigur, accelerarea ritmului de lucru este o cerință prioritară. Un ritm de muncă susținut, pe fiecare 

șantier, dar acesta nu privit ca un scop in sine, ci subordonat integral punerii în funcțiune a noilor obiective, in condiții calitative ireproșabile. Conducerea partidului a atras atenția, in repetate rînduri, asupra necesității realizării unor lucrări de construcții și montaj de bună calitate, astfel ca. odată intrate în producție. noile capacități să funcționeze normal, să-și atingă în cel mai scurt timp parametrii proiectați. Calitatea constituie o sarcină' majoră, ce revine. deopotrivă, constructorilor și beneficiarilor, furnizorilor de utilaje și de materiale. Așa, de pildă, utilajele tehnologice fabricate trebuie supuse unui sever examen din punct de vedere tehnic înainte de a ieși 

pe poarta fabricii. Orice defecțiune constatată și neremediată, presupune pierdere de timp, cheltuieli suplimentare și chiar periclitează desfășurarea probelor tehnologice. Iată de ce atît ^constructorii cît și montorii au datoria să vegheze ca fiecare operație, fiecare lucrare să primească calificativul „foarte bine", să corespundă întru totul prevederilor din proiecte. De asemenea, recepția fiecărui utilaj, fiecărei lucrări să se facă de către beneficiar cu maximă răspundere și exigență. Sub graba punerii în funcțiune nu trebuie acceptat nici un rabat de la condițiile de calitate prevăzute.Desigur, la baza preocupărilor vizi nd grăbirea ritmului de execuție 

și realizarea de lucrări de bună calitate se află o riguroasă disciplină, întronată cu maximum de exigență la toate punctele și locurile de muncă. Abaterile de la program care duc la irosirea timpului de lucru sau nerespectarea disciplinei tehnologice trebuie curmate cu hotărîre. O mare răspundere revine, în acest sens, organelor și organizațiilor de partid de pe șantiere și din unități, chemate să acționeze permanent prin toate formele muncii politice, dar cu precădere prin munca de la om la om, in vederea creării pretutindeni a unui climat de disciplină fermă, comunistă. Respectarea disciplinei cerute de îndeplinirea sarcinilor din domeniul investițiilor trebuie să constituie pentru fiecare comunist, pentru fiecare muncitor, in primul rind o problemă de conștiință patriotică, de responsabilitate muncitorească.

în zilele și săptămînile următoare; pe șantiere sînt așteptate să sosească sute de tone de utilaje, precum și apreciabile cantități de materiale de construcții, trebuie rapid executat un important volum de lucrări de construcții și de montaj tehnologic. îndeplinirea acestor sarcini, deloc ușoare, este condiționată de modul cum acționează organizațiile de partid, comuniștii, toți lucrătorii de pe șantiere și din întreprinderile furnizoare. Ritmul, calitatea și disciplina sînt sarcini profesionale majore, dar, înainte de toate, sarcini politice, care trebuie îndeplinite întocmai pe fiecare șantier, in fiecare unitate furnizoare, asigurin- du-.se condițiile pentru punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor de investiții planificate pe acest an hotărîtor al cincinalului.

J/ legumele, 
si sfecla de zahăr,
A *

și irigațiile, 

si araturile A
cer acum preocupare 

și muncă susținută

Campania de recoltare a cerealelor păioase poate fi considerată, practic, încheiată — a mai rămas de strîns griul de pe circa 5 000 hectare din zonele de deal, unde vegetația este mai întîrziată. Timpul care ne desparte de momentul începerii lucrărilor agricole de toamnă ,nu-j deloc un sezon mort: pentru (agricultură. Din contră. în aceasta perioadă sini, numeroase lucrări agricole de făcut in cimp, care pot și trebuie să contribuie la sporirea producției agricole din acest an. lată de ce organele și organizațiile de partid sint chemate sa antreneze pe oamenii muncii din agricultură să efectueze, in continuare, toate lucrările de sezon.Irigarea culturilor este una din principalele căi de sporire a recoltelor medii la hectar. în acest! an se cultivă, în sistem irigat, sute de mii de hectare de teren, situat. în special, in zonele cu deficit de umiditate. cum sint cimpia de sud a țării și Dobrogea. Potrivit. datelor centralizate la minister, în cooperati

vele agricole udarea a doua la porumb s-a făcut pe ă- proape toate suprafețele prevăzute, iar a treia —'în proporție de 70 la sută. Așa cum s-a arătat și la recenta consfătuire a ingi- nerilor-șefi din cooperativele agricole, trebuie să continue lucrările de udare a culturilor. Intrucit in ultimele zile a plouat, unii conducători de unități agricole sînt tentați să întrerupă irigarea culturilor. Specialiștii apreciază că. ținînd seama de rezerva de apă din sol, trebuie să se continue udările, adminis- trindu-șc cantități corespunzătoare de apă, măsură care poate asigura buna dezvoltare a plantelor și obținerea, pe această calc, a unor recolte sporite.Cele mai multe lucrări trebuie executate. în această perioadă, in legumicultura. După cum se știe, pe baza sarcinilor trasate în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din iunie a.c., s-a stabilit ca în unitățile agricole să se cultive suplimentar cu legume. in cultură dublă, o suprafață de 30 000 hectare, în toate județele au fost 

luate măsuri temeinice în vederea însămînțării. pe terenurile eliberate de cereale și alte plante care se recoltează devreme, a celei de-a doua culturi de legume. împreună cu fabricile de conserve au fost stabilite sortimentele cele mai solicitate, s-au fixat terenurile și au fost încheiate convenții-angajament cu inginerul-șef al cooperativei agricole, în care au fost prevăzute toate detaliile acestei importante acțiuni.. Ca urmare, au fost însămînțate suplimentar suprafețe mari, folosindu- se îndeosebi terenurile a- menajate pentru irigat de pe care s-a strîns recolta de cereale păioase.în cooperativele agricole. culturile duble. însumează 54 000 hectare. Important este ca acum, pe aceste terenuri, să se execute cu cea mai mare atenție lucrările de întreținere a culturilor și mai ales irigatul. îndeosebi în județele Timiș și Arad, unde s-au depășit suprafețele prevăzute a se. cultiva suplimentar cu legume în cultura a dopa, conducerile unităților agricole se ocupă cu 

răspundere de efectuarea lucrărilor de întreținere. Ploile din ultimele zile sint favorabile pentru dezvoltarea acestor culturi. Dar legumele sint plante pretențioase și de aceea cultivarea lor nu poate fi făcută întîmplător. Este necesar ca in toate unitățile agricole legumele in cultură dublă să fie îngrijite cu maximum de atenție, exe- cutîndu-se prășitul și udările, celelalte lucrări specifice acestor plante. Unii specialiști consideră că din moment, ce cade o ploaie, oricît de mică, n-ar mai fi necesară irigarea. Este profund greșit, deoarece ploile de vară nu asigură, decît in rare cazuri, ume- zirea solului în profunzime. De aceea, irigarea culturilor de legume trebuie considerată ca o lucrare o- bligatorie. de aceasta de- pinzind obținerea unor recolte mari la hectar.Zilele acestea a început recoltarea sfeclei de zahăr, în cooperativele agricole din județul Dolj, de exemplu, s-au recoltat, în decurs de numai cîteva zile, 13 800 tone de sfeclă, care a. fost livrată Fabricii de zahăr 

Craiova. Și in județele Olt, Teleorman, Ilfov, Timiș, Ialomița, Arad și Buzău a inceppt. recoltarea sfeclei de zahăr de pe terenurile unde culturile sînt dezvoltate mai bine, iar rădăcinile au un procent de zahăr ridicat. Pentru economia țării este important ca procesul de fabricare a zahărului să înceapă mai devreme, astfel ca întreaga producție de sfeclă să poată fi prelucrată la timp și în acest fel să se evite pierderile. în acest scop, între unitățile cultivatoare și fabricile de zahăr au fost întocmite grafice de livrare pe zile. Este necesar ca aceste grafice să< fie respectate întocmai, pentru ca, odată început, procesul de prelucrare a sfeclei să se desfășoare neîntrerupt. Or, conducerile unor unități agricole nu respectă aceste grafice, motivînd că sfecla ar mai ciștiga în greutate. Este adevărat, dar trebuie avute în vedere avantajele pe care le au unitățile agricole care recoltează și livrează mai devreme sfecla de zahăr. De la centrala de speciali

tate am aflat că pentru fiecare tonă de sfeclă de zahăr recoltată și livrată fabricilor de zahăr în luna august se acordă cultivatorilor, in plus față de prevederile contractului, 4 kg zahăr gratuit, 300 kg borhot umed cu 7 la sută substanță uscată și 14 kg melasă. Pentru a putea beneficia de aceste avantaje este bine ca unitățile agricole să grăbească recoltarea sfeclei de zahăr.în aceste zile continuă pregătirile pentru însămîn- țarea culturilor de toamnă. Executarea arăturilor și fertilizarea terenurilor destinate griului, orzului și secarei sint o sarcină care trebuie privită cu toată răspunderea. Din datele furnizate de minister rezultă că executarea arăturilor pe terenurile destinate griului este întîrziată. Dacă în întreprinderile a- gricole de stat această lucrare s-a făcut pe 40 la sută din suprafețele planificate, in cooperativele a- gricole au fost arate doar 567 700 hectare, ceea ce reprezintă circa 27 la sută din prevederi. Lucrările sint. 

rămase in uilmă chiar și în unele județe în care s-a încheiat de mult recoltatul plantelor premergătoare, cum -sint Olt, Teleorman, Buzău etc. De asemenea, organele de specialitate a- preciază că, în unele unități agricole, arăturile sint de slabă calitate, solul nu este bine mărunțit. întru- cît ploile au umezit solul, este necesar ca, în aceste zile, conducerile unităților agricole, inginerii-șefi să acționeze hotărit in vederea bunei pregătiri a terenului pentru griu.Așadar, această perioadă, pină la începerea campaniei de toamnă, nu poate fi considerată ca un gol pentru activitatea agricolă. Din contră, trebuie executate numeroase lucrări care au menirea să contribuie la sporirea producției din acest an, iar altele să pună bază viitoarei recolte. Iată de ce organele și organizațiile de partid au datoria să antreneze pe oamenii muncii din agri.cult,urâ pentru ca și in această perioadă să se muncească intens, cu spor.
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Eficiența socială a artei contemporane constituie. trebuie să constituie — după opinia mea — subiectul unei permanente meditații din partea artistului, a tuturor celor ce răspund de destinul culturii plastice.A corespunde nevoilor de reprezentare ideală, simbolică ori metaforică, narațiunii realiste sau fantastice, spiritului istoriei ori filozofării asupra locului și rolului pe care-1 are omul in lume, asupra sensului vieții, e- roismului, dăruirii d,e sine ; a concepe altfel mediul ambiant construit, ritmica și armonia colo- ristică a obiectelor civilizației, calitatea ilustrației de carte sau a decorului de teatru, implicația decorativă a urbanului sau a modelelor aplicabile in producția serială, industrială — iată numai cîte- va domenii de manifestare a gîndirii și sensibilității artistice, in care adecvarea la scop, la ideal se săvîrșește . foarte diferit ca gen. mijloace de expresie, stil. A uniformiza printr-o formulă toate aceste preocupări și direcții de producere a obiectelor cu sens și semnificațietetică diferențiată funcțional. a căuta o structură plastică aptă să le cuprindă pe toate nu ar posibil. Ca destinație, intenție de a contribui realizarea plenară a mului contemporan

es-
fi ca la o- in plan material și spiritual, toate operele artiștilor plastici au desigur același sens — cel al afirmării multiple a personalității în societatea socialistă multilateral dezvoltată.Artele trebuie și pot să reprezinte o integrare socială activă a idealului estetic obiectivat în .forme sugestive, expresive, apte să semnifice sensibil atitudinile subiective ale constructorilor socialismului și comunismului. Aceasta este condiția eficienței, a efectului lor de nobilă îmbogățire a universului afectiv, a atitudinilor de profundă sociabilitate pe care le cuprind în mod diferit compozițiile picturii monumentale, mașinilor-unelte fica publicitară, fi eficiente, pentru a a- vea rezonantă în mintea și în inima oamenilor, părăsind incinta atelierelor sau a sălilor de expoziție și muzeu, ieșind in for public, artele plastice., cu imensa lor putere formativă. sînl chemate să reprezinte concret-sen- zorial realitatea, adică să

istorice, euritmia sau gra- Pentru a

informeze, să formeze, să educe cu mijloace specifice de influențare a- supra lumii omului, a a- celei lumi luată in i pînire, transformată voluționar.A reflecta realitatea înseamnă, după cum acredita concepte a oglindi pasiv, a descrie exterior obiecte și evenimente. Procesul verbal de constatare nu este modelul artei, autenticitatea ei realistă rezultind din fidelitatea față de trăirile subiective, afective sau ideatice ale aces-

stă-
re-nu se în mai vechi contemplative,

integrator în realizarea modelelor, a idealurilor socialului.Modul și idealul de viață al poporului nostru, Sistemul de valori, axiologia marxismului constituie astăzi criteriul valoric unificator, în imensa varietate a modalităților de reprezentare și deformare a mediului civilizației noastre. Bogăția imensă a tipologiilor u- mane, dezvoltarea multilaterală a personalităților concrete, diferențiate complex, pretind și capătă răspunsuri variate în imaginile artei plastice.

a artei
Puncte de vedere

Ktei' realități — față de detaliile cele mai semnificative ale obiectelor. Realitatea, in " concepția marxistă, nu este sursa obiectelor indiferente, adică obiectivitatea in ansamblul ei ; rpalitatea este acea parte a lumii, integrată activității, practicii social-istorice, proces de muncă și gindire, de participare creatoare a omului la construirea unei civilizații, unei culturi, prin care se integrează în lume ca personalitate concretă, cu cerințe spirituale și idealuri care devin realități materiale, fapte, valori. Arta, ca interpretare și transformare a realității, cu cit este mai realistă, cu atit cuprinde mai mult participarea subiectivității afective la umanizarea lumii. Alături de știință, tehnică, artele l-au ajutat pe om să depășească etape în care ființa sa era un produs al naturii, îi sint de un real ajutor in etapa în el este creator al diului său social, adevărată este
care me-
Arla

element

Criteriul aprecierii valorice, judecata filozofică, estetică nu consideră forma in sine ; mereu o raportează la scopuri și i- dealuri sociale concrete, la cerințele istoricește determinate ale umanismului socialist, pentru' care omul este scop, iar creșterea economică, tehnico- șțiințifică, artistică constituie mijloace ale realizării bunăstării și fericirii lui.Eficiența artei înseamnă, din acest unghi . de vedere axiologic, al umanismului socialist, măsura in care operele concepute pentru oamenii reali răspund întrebărilor și fră- mîntărilor creatoare, căutărilor întru adevăr și mai bine ale unei mulțimi cit mai mari de personalități, care se integrează, prin aceasta, complementar sau suplimentar, unei colectivități umane constituite istoric.Dezbaterea din cadrul Conferinței naționale a U- niunii Artiștilor Plastici a situat cu claritate locul artei românești, cu specificul ei, în contextul u-

niversal, subliniind unui stil de viață și muncă, unei axiologii proprii ii corespund forme Iistice de elaborare prie, in care tradiția cuprinsă sublimat în vație, ca o treaptă internă, necesară. Atit în arta figurativă, cit și în stilizările folclorice autentice, ale unei mari arte aplicative, poporul nostru — care nu este un simplu contemplator al operelor semnate de clasici sau contemporani, ci este un mare creator de frumos, cu un simț critic și de selecție elevat — a dovedit că are o personalitate creatoare bine conturată, de neconfundat.Semnificarea sugestivă a scopului, a funcției materiale sau ideale, puterea artei de a umaniza mediul în sensul preconizat de modelul societății socialiste și comuniste, condiția cheie a realizării libertății și fericirii omului concret, a personalității sale plenare, condiționează valoarea operei plastice, unicat sau prototip serial. Această idee călăuzitoare în procesul de integrare a artelor, formulată sintetic de tovarășul Nicolae Ceaușescu in documente devenite programatice pentru întreaga pentru special, te și marxistă a lucrărilor celui de-al Vll-lea Congres internațional de estetică, ca și din dezbaterile Conferinței naționale a U.A.P. Aplicarea operantă. in viața artistică, in practica de atelier a făuririi frumuseții, a ideilor marxismului creator, constituie tărîmul fructuos de fuziune necesară între creația și ideația timpului nostru.Aplicarea consecventă a principiilor de viață și filozofie proprii timpului nostru, pledoaria prin artă pentru afirmarea i- deilor înaintate, de progres social, a principiilor' eticii și echității; principii care fac parte din trupul și sufletul poporului nostru, din politica patriotică a partidului nostru, vor reuși să accentueze contribuția, valoric distinctă, a artei noastre plastice în cultura universală, o vor ajuta in a se constitui ca o veritabilă instanță a frumosului, ca o formă superioară de înnobilare a o- mului. de îmbogățire spirituală a sa.
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noastră cultură, arta 'plastică în reiese cu clarita- din examinarea

Radu NEGRU

CULTURA
(Urmare din pag. I)nifestare. Sprijinul larg tic al statului socialist creșterea impetuoasă a numărului și diversificarea instituțiilor științifice, diseminarea centrelor de cercetare in toate centrele țării. In ultimii ani, măsurile adoptate de partid penitru ' îmbunătățirea sistemului de organizare, îndrumare și coordonare a cercetării științifice, orientarea acesteia spre o mai strinsă legătură cu. cerințele producției, ale societății, elaborarea pentru prima oară a unui program al cercetării științifice integrat in planul cincinal, stabilirea unor programe prioritare de cerțetare au creat condiții favorabile- creșterii randamentului și eficienței sociale a cercetării științifice, sporirii continue a aportului științei la progresul societății. ’ .La inflorirea culturii naționale în anii socialismului, la îmbogățirea vieții spirituale a poporului au contribuit numeroasele realizări cu care na mândrim în toate ramurile creației literare și artistice. Principalul factor stimulator al acestor împliniri l-a constituit îmbinarea înaltei responsabilități și exigențe in preluarea a tot ce e valoros și înaintat în moștenirea culturală a poporului, cu stimularea efortului spre noi și cit mai valoroase creații care în forme și stiluri cit mai variate să redea preocupările și realitățile epocii, viața poporului, respectarea libertății de creație în condițiile situării ferme pe pozițiile .concepțiilor și idealurilor revoluționare, profund umaniste ale societății noastre.Un element caracteristic al vieții culturale a României cohitemporane ii constituie larga dezvoltare a culturii de masă, inflorirea fără precedent a mișcării artistice de amatori. Bucurindu-se de sprijinul statului, peste 8 000 cămine culturale și case de cultură (față de 3 467 in 1938). sute de cluburi, mai bine de 600 universități populare utilizează o gamă largă de mijloace pentru răs- pindirea cunoștințelor științifice și culturale în rindurile maselor populare. dezvoltarea vieții spirituale a acestora. Circa 25 000 formațiuni artistice de amatori față de circa 3 500 in 1938 (ansambluri muzical-coregra- fiee, trupe de teatru, brigăzi artistice, cinecluburi) organizează concerte, spectacole în întreprinderi și la sate, expoziții, turnee și serbări populare.Adăugindu-se acestor realități, rețeaua tot mai bogată de teatre și instituții muzicale (145 față 1938), cinematografe (circa de 338), biblioteci publice 8 000, față de 3 100), muzee față de 83), numărul mare rilor și publicațiilor, bogata artistică ce pulsează în toate județele relevă progresele realizate in efortul de a transforma întregul popor în benefici-ar al valorilor culturale.O însemnătate excepțională pentru întreaga viață ideologică și culturală a țării are orientarea trasată de Congresul al X-lea al P.C.R. privind necesitatea intensificării educației socialiste, concepută ca o activitate complexă, vizînd deopotrivă dezvoltarea pregătirii profesionale, asimilarea a tot ce e valoros în domeniul culturii, științei șl tehnicii contem-

și sis-tema- a asigurat

de 18 in 6 200 față (aproape (peste 330 al editu- viață

IN EDITURAporane. însușirea materialismului dialectic și istoric, formarea unei a- titudini cetățenești înaintate. în concordanță cu această orientare, programul de educație comunistă elaborat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și însușit ca propriul ei program de Conferința Națională din iulie 1972, ca și proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor au concretizat obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, de înrădăcinare trainică a convingerilor comuniste, de organizare a vieții sociale în deplină concordanță cu principiile eticii și echității socialiste. Așa practica, cum o dovedește îndeplinirea riguroasă a sarcinilor stabilite în acest domeniu depinde de modul in care organizațiile de partid reușesc să asigure folosirea deplină și îndrumarea unitară a tuturor mijloacelor și pirghii- lor activității educative de care dispunem. după cum este condiționată de continuitatea și perseverența acțiunilor întreprinse, de spiritul militant și combativitatea partinică împotriva concepțiilor retrograde și mentalităților înapoiate, a influențelor ideologiei și moralei burgheze, a oricăror manifestări, străine principiilor societății noastre.La 29 de ani de la eliberarea patriei, realitățile României contemporane ilustrează grăitor progresele realizate în asimilarea organică a trăsăturilor caracteristice unei națiuni culte, verificind în mod strălucit adevărul că socialismul și cultura sint de nedespărțit, îngemănarea lor chezășuind înflorirea vieții spirituale a societății, formarea multilaterală a omului nou.

POLITICA

AU APĂRUT

* * * Mutații contempora
ne în știință și tehnică 
și implicațiile lor. (Co
lecția „Idei contempo
rane").

* * * Socieiăți prezente, 
societăți viitoare. (A! 
Vll-lea Congres mon
dial de sociologie).

Dr. Victor Duculescu : 
România la Organiza
ția Națiunilor Unite. 
(Propuneri și initiative 
ale 
liste 
drul 
„Probleme 
nale").

Republicii Socia- 
România în ca- 
O.N.U. Colecția 

internațio-

Mircea Șteian : Din isto
ria Organlzațief Pionie
rilor. (Colecția „Pro
bleme ale organizării 
și conducerii activității 
politice și economico- 
sociale”. Seria „în spri
jinul organizațiilor de 
tineret").

„ROMÂNIA

13.00 
16,00—17,00 Teleșcoalâ. a 

tea în vacanță. Din 
Universului. Prezintă 
Corvin Singiorzan. e 
logie școlară. Cărți și dru
muri sadoveniene. Comenta
riul : zprof. . dr. docent Con
stantin Ciopraga.
Curs de lirnbă engleză. Reca
pitulare (7).
Telex. 
Tragerea Loto. 
Cunoașteți 
controlului 
Codex — 
mâții.
Publicitate.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Teleeonferință de presă. Ex
periența Capitalei în realiza
rea angajamentelor în cinstea 
zilei de 23 August și pentru 
îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate. Invi
tatul emisiunii, Petre Con
stantin — secretar al Comi
tetului municipal București 
al P.C.R.
1001 de seri : Prințesa de 
Mac (XIII).
Telejurnal. • sin cinstea ma
rii sărbători.
Cîntecul săptămînii : „Dulce, 
dulce Românie” de George 
Grigoriu. Text : Angel Gri- 
goriu și Romeo lorgulescu. 
Cîntă Marian Splnoche. 
Porțile de aur. Versuri de : 
Ștefan Aug. Doinaș ; Gheor- 
ghe Tomozei ; Adrian Pău- 
nescu ; A.E. Baconsky ; Nina 
Cassian ; Ion Alexandru ; 
Franz Johannes Bulhardt ; 
Ion Gheorghe ; Cezar Bal
tag : Vasile Nicolescu. 
Recital Irlna Loghin.
Prim plan. Ing. Antonică 

‘Dijmărescu, oțelar-șef la 
Combinatul siderurgic Re
șița.
Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.
Teleglob. Imagini din Indo
nezia.
24 de ore.
Sport. Jocurile mondiale u- 
niversitare. Selecțiunl înre
gistrate de la Moscova.

Cu ear- 
tainele 

loan 
Anto-

In țara noastră literatura ale marelui public. Cultura întregului popor. Creatorii, cei angrenați in mecanismul complex al răspîndirii artei și culturii sint, în mod firesc, interesați să cunoască opiniile beneficiarilor activității lor. Aprecierile cititorilor, ale spectatorilor, criticile și sugestiile lor sint nu numai utile, dar și necesare făuritorilor de frumos, pot contribui Ia perfecționarea difuzării, la afirmarea valorilor autentice. Iată de ce, in cadrul rubricii noastre, „Tribuna cititorului", vă invităm, dragi cititori ai „Scinteii", să vă spuneți părerea despre cărțile apărute

in ultima vreme, despre spectacolele de teatru sau de cinema, despre concerte, expoziții, emisiuni de televiziune. despre modul de difuzare a creației literar-ar- tistice, pentru a sprijini și astfel, în cadrul unui dialog fructuos, inflorirea continuă a vieții spirituale românești. Publicăm azi opinii ale cititorilor despre teatru și slujitorii scenei.Invităm in continuare pe toți cei ce au de formulat judecăți critice — pozitive sau negative — cu privire Ia fenomenul cultural, să ne adreseze în scris opiniile, cu specificația : Pentru „Tribuna cititorului".
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legile ? Legea 
muncitoresc. • 

rubrică de infor-

PROGRAMUL 2

Ansamblul folcloric al Uzi
nei de autocamioane Brașov. 
Revista economică TV.
Reportaj la un festival : 
„Vacanțe muzicale" la Pia
tra Neamț.
Film serial „Arthur”. Epi
sodul III : „Prizonierul".
Biblioteca pentru toți a Ovid 
Densușianu, personalitate 
complexă a literelor româ
nești. Participă : Ovidlu Pa- 
padima. Marin Bucur și A- 
lex. Niculescu. e Omul și 
viața. Film documentar. • 
..Pe-o gură de rai..." — poe
zie populară păstorească din 
colecția Ovid Densușianu. o 
Fișă de istorie literară, a E- 
misiune. ele Mihaela Macovel.

O carte „mozaic" al cărei titlu jurnalistic ne a- vertizează că avem de-a- face cu o sută una file dintr-un original blocnotes de reporter : cugetări fugare, însemnări cotidiene, scurte eseuri cu valoare moralizantă, por- \ trete și chiar informații.După ce creionează în grabă chipul unor „oameni care au fost", ca. Mihail Sadoveanu, E. Ca- milar, Iser, Romulus La- dea, publicistul părăsește lumea amintirilor pentru a face loc unor însemnări și atitudini asupra celor mai ardente probleme contemporane, fie că in cauză se află satul românesc de ieri, fie prefacerile social-economice ' din viața societății socialiste. Din noianul faptelor și e- venimentelor pe care le-a consemnat de-a lungul a- nilor ca scriitor și publicist, Petru Vintilă stăruie, îndeosebi, asupra celor cu valoare de document, menite să ateste în timp participarea entuziastă a generației sale la edificarea unei noi societăți, fundamental deosebită de cea cunoscută de autor în anii adolescenței ;■ incursiunile sale în trecut, avind ca scop evidențierea și mai pregnantă a prezentului, sint mai

FILM" PREZINTĂ:
CUTEZANTA“

Producție a studiourilor sovietice. Cu : 
gia : Ghiorgh

Despre teatru și slujitorii scenei
Focare de culturăideile prețioase relua- ziarul „Scînteia" aUna dintre te adesea în fost acced a necesității ca teatrul să devină un adevărat focar de cultură, să se integreze — prin cit mai multe și variate dintre activitățile sale — in viața culturală a orașului înțeleasă ca un întreg, ca un tot ; să fructifice multilateral forța lui de a forma conștiințe noi, de a influenta gindirea și acțiunea oamenilor în acord cu idealurile comuniste. Și cred că acesta este un obiectiv care s-ar cere urmărit programatic (e- laborind un plan judicios in acest sens) de fiecare teatru.După cum mi-am dat seama, spectacolele colectivelor noastre artistice s-au diversificat, substanța lor fiind aptă să contribuie și mai fertil la educația politică și civică a maselor. Teatrele și-au îndeplinit, mai bine sarcinile ce le-au fost încredințate de partid privind modelarea omului nou. Ele au fost prezente cu inițiative interesante la toate marile evenimente prin care trece țara. De asemenea — noi argumente ale efortului de cultură : peste tot noile montări sint însoțite de programe și caiete de sală — care oferă o bogată informație și o subtilă : a conținutului piesei, a tratării regizorului etc.Cred insă că uneori organele care le îndrumă în modul cel mai propriu, cel. mai judicios modalitățile împlinirii misiunii lor specifice : numărul de acțiuni tinde să apară drept o unică justificare, acolo unde trebuie să vorbească în primul rînd calitatea artistică-educativă a spectacolelor, virtuțile unor manifestări teatrale.In acest sens — întrebare pe care ar trebui să și-o pună și ziarul — in cite orașe teatrele și-au ținut promisele cursuri de inițiere in dramaturgie, în tainele artei scenice ? Cile teatre publicul (după unele intr-o modalitate permanentă de iu- cru ?

E. NICULESCU
maistru — pensionar, Galați

interpretare specificuluiteatrele și nu gindesc

au transformat discuția cu reprezentații) •
„Cum vorbim" ?Dramaturgia contemporană, foarte !' prolifică în ultima vreme — multe

piese noi, nume noi. probleme noi —- are meritul de a ține pasul strîns și de a răspunde prompt unor imperative ale vieții sociale și politice din țară. Este marea ei calitate. principalul suport care obligă la o cit mai atentă preluare si transfigurare a textului literar în spectacol — acesta răminînd totuși singurul mijloc prin care autorii dramatici se adresează direct colectivității.Desigur, travaliul artistic al realizatorilor spectacolului implică nenumărate mijloace practice — secretele meseriei noastre converg, • toate, spre clarificarea, spre limpezirea, faqilitarea chiar a acestui dialog scenă — sală. Numai că există cel puțin un capitol la care mijloacele actorului și regizorului sint supuse aproape total voinței autorului : cu- vintul scris — limba vorbită pe scenă.încă celebrul testament artistic al lui Iancu Văcărescu lăsa ca o literă • de lege în sarcina teatrului de a da „’creșterea limbii românești". Intilnim adeseori autori dramatici care par să fi uitat această nobilă Furați de problematică, biția simplității, baterii fără < vedere, glijează tic al tice ale personajelor, dezvăluirea mișcărilor interioare — făcind extrem de dificilă munca actorilor și regizorului și. în ultimă instanță, diminuînd însuși fluxul de comunicări scenă— sală. Mi. s-a întimplat, montind o dramatizare după un mare clasic român, autorul uneia din cele mai prețioase comori de limbă, să trebuiască să rescriu împreună cu actorii mai bine de jumătate din textul furnizat de un dramaturg contemporan. Altădată, ni s-a întimplat' lucrind o piesă originală să trebuiască să recompunem scene intregi. altfel decit în text, pentru a putea suprima numeroase fraze stinjenitoare, imposibil de rostit omenește.Avind în dramaturgia clasică — în.versuri și proză — o foarte frumoasă moștenire literară, mi se pare că față de dramaturgia contemporană exigențele la acest capitol trebuiesc . ..spoțȚte. Nu . numai autorii, trebuie ' sa-și cenzureze mai sever dialogurile pedestre, frazele ce nu

sună românește, dar și factorii răspunzători de soarta pieselor puse in circulație, numeroasele- montare. gindindu-se la atit de dificultăți ridicate de
Nicoleta TOIA
regizoare

Gîndurî pentru actori

decit revelatorii o epocă de pro- frămîntări sociale, intermediul pre-

învățătură, de am- de pasiunea dez- afirmării unor, puncte dei sauechivocuniicamvorbirii, sarcinile drama- dialogului — caracterizarea
de dorințaaautori dramatici nemult aspectul artis- sarcinile

„Sigur câ repertoriul unui teatru este elaborat mai ales in funcție de răspunderea transmiterii de la înălțimea scenei a unui conținut cit m.’i bogat și eficient educativ — ne scrie ing. C. Moldovan din Timișoara. Cred insă că și obligația folosirii potențialului artistic nu trebuie nicidecum omisă, ci dimpotrivă : criteriile se cer îmbinate. Am avut posibilitatea să vizitez de mai multe oii Bucureștiul în acest an. Aș fi vrut să-1 văd strălucind pe Radu Beligan în am tă stagiune. Constantin nante dintr-un roi mic dar aș fi vrut șă ii pot aplauda și intr-o partitură „de zile mari". Cred că nu mă inșel : Irina Răchițeanu nu a avut nici un rol nou ; la fel Sanda Toma — care mi s-a părut excepțională in ultima ei realizare, cea din Mutter Courage".„Dintre numeroasele lucruri bune care s-ar cuveni spuse despre teatrul televiziunii — ne scrie V. Stoiari din județul Ilfov — aș vrea să insist asupra plăcerii de a ne fi dat prilejul intîlnirii cu actori de frunte ai scenei românești. Mă gindesc desigur și la medalioanele prezen-j tate cel mai adesea cu atita căldură, cumpănire și claritate de regre4 latul maestru Sică Alcxandrescu. Mă gindesc insă și Ta frumoasele per-} sonaje realizate la Televiziune de artiști mult prețuiți de noi ca : Radu} Beligan, Al. Giugaru, Dina Cocea,} sau de cei ai unor generații mai re-} cente de al căror talent am luat cunoștință unii, poate in primul rind in „serile de teatru TV". Am văzut} ’ in ultima vreme interprgti despre} care s-ar putea spune că au foști formați mai ales pe platourile de filmare ale TV realizind emoționante roluri in '..Bălcbscui‘, în „Hcr- nani",' in miți multe piese românești. Cum s-ar spune, Televiziunea culege roade binemeritate".

mai multe roluri avut posibilitatea E bine face creații
noi decit in aceas- că George impresio-

o

multpentru fundePrin sei, Petru Vintilă readuce exemplul generos unor cărturari atenți al la
dar care, fiecare în felul său. și-a adus contribuția la viața culturală a țării. In acest florilegiu de cărturari apar și o serie de figuri pitorești — de ieri și de azi — rapsozi popu-

rului, in care sint receptate și descifrate — e ■ drept, fără o încercare de sistematizare — cele mai semnificative momente din activitatea sa de ziarist. Astfel, realitățile zi-
J

NOTE DE LECTURĂ

Petru VINTILĂ:

„ w picături de cerneală"
vibrațiile secolului, al unor oameni de mare noblețe sufletească. Alături de acești iluștri confrați — Arghezi, Topîrceanu, Agîrbiceanu — în capitolul „Cota 1 500“ ne sint 'dezvăluite destinele unor modești slujitori ai literelor peste al căror nume s-a așternut o nedreaptă uitare — precum Alexandru Candiano-Popescu, Petre Albulescu și alții —

fii

SEE lari, printre care Tata Oance, Petru Petrica, Toader Hrib, care au împrăștiat asemeni unui Badea Cîrțan lumina literei scrise in tre.Capitolele redactor" și reporter" nu unor evocări sentimentale ca în prima parte a cărții, ci alcătuiesc un fel de jurnal „la zi“ al auto-

satele noas-„Carnet de „Carnet de mai au aerul

lelor noastre defilează prin fața cititorului în- tr-o suită de tablouri evocatoare, dominate de vivacitatea notațiilor fruste; de febra actualității. Pe această canava reportericească se înscriu mi- cro-eseurile „Pe Muntele Găina", „Ah, redactorii", „Povestitorul din tren", „Viața, scriitorul șl documentarea", „Un oraș fără arhive : Victoria" etc. O

dată familiarizat cu acest torent de imagini tonice, cititorul poate descifra lesne semnificațiile morale și etice ale existenței unor oameni ai epocii noastre, mulți dintre ei adevărați eroi de roman.Ultimul capitol „Lampa lui Diogene", impregnat de o vizibilă tentă moralizatoare, continuă introspecția socială a autorului începută din prima zi a peregrinărilor sale pe întinsul patriei, re- levîndu-ne figuri de eroi ai muncii, oameni dirzi, aplecați asupra pămintu- lui sau asupra unei coli de hîrtie. Toate aceste „picături" au darul de a infățișa sintetic imaginea omului contemporan, imaginea plaiurilor țării re- intinerite, datorită strădaniilor a milioane de eroi anonimi — mici nuclee în oceanul de energii. împlinirile, năzuințele, frămîntările de-o clipă, grijile, satisfacțiile și insatisfacțiile lor sint surprinse gradat, intr-un limbaj uneori parcimonios, alteori prins în semne de exclamație, averti- jzind cititorul că faptele lor definesc o epocă de o profundă frumusețe morală.
G. CUIBUȘ

J

21.13,30: 21, BUZEȘTI — 9;
13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30, la 
l — 20, GLORIA — 9 ;

l

1

Nikolai Oiialin și Valentina Grișokina. Re- 
i lungvald-Hilkevici

O

o Polițistul : SCALA — 9 : 11,15 ; 
13,30 ; Iff ; 18,30 ; 21, GRADINA
DINAMO — 20.
O Autostop : LUMINA — 9 
13.39: 16; -----
O Aventura lui 
TRIA — 9 ; 11,30 ; 
21.15, FESTIVAL
13.30 : 16 ; 18,30 ;
— 19,45.
• Urmărire la
BUCUREȘTI — 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 19.45, 
FAVORIT — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• 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 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,15.
0 Cartea junglei : CENTRAL —
9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.30.
0 Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia : DOINA — 11 ; 13,15 ; 15,45. 
o Jucătorul : DOINA — 18 ; 20.30. 
o Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9 — 18 în conti
nuare.
o Program de documentare : 
TIMPURI NOI — 20,15.
O Dragostea înccpț vineri : FLA
MURA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45, VOLGA —

" •" .12,45; 14,45; 16,45;

18,30; 20,45.
Poseidon : 

14 ; 16,30 
— 8,30 :

11,15;

PA- 
; io : 

ii ;
21, la grădină

Amsterdam :
11 ; 13.30 ;

IO,OU , ii),7_
9 ; 10,45 :
18,45 ; 20,45.
• Fantoma Iui Barbă Neagră : 
EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;

16;
11.30 ; 1
grădină 
11.15; ’
a La 
VIȚA
18.15 ;
13,30;
nâ — 20.
a Un om în sălbăticie : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20.30, la grădină — 20.
e Florentiner nr. 73 : UNIREA — 
16 : 18.30.
0 Învățătorul din Vigevano — 10 : 
12 ; 14 ; 16.30 ; 18.30. Blow-up —
20.30 : CINEMATECA (sala U- 
N1ON).
• Distratul : MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
MODERN — 8.45 ; 10,30 ; ' 12,30 ;
14.30; 16.30; 18,30: 20,30, la grădină
— 20.
o Te așteptăm, fl&eăule : MOȘI
LOR — 18 ; 20.
• Pe aripile vîntului :
— 10 ; 15 ; 19,30.
• Lumea se distrează
— 16; 18; 20, VITAN —
19.30. la grădină — 20.
• Jandarmul la plimbare : ARTA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 
20, BUCEGI — 15,30 ; 17.45 ; 21), 
la grădină — 20,30.
o Ultimul cartuș : COTROCENI
— 15.30: 18; 20.15. DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 18 : 20,15.
e Ordonanța
GHESUL — 16
• Tu, eu și
— 15,30 ; 18 ;
20.
o Antonin și 
REASCA — 15.30 ; 19.
• Cu copiii la mare : RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Ciprian Porumbescu : COS
MOS — 15,30 ; 19.
• ...Și salută rîndunelele : VII-

13.30; 13,45: 18.15: 20.30. 
răscruce ele vinturi:
— 9 : 11.15 : 13.30 ; 

20,30, TOMIS — 9 ;
15,45; 18,15; 20,30. la

GRI-
15,45 : 
11,15 : 
grădi-

POPULAR

: MUNCA
15,30; 17,30;

Selmenko : PRO- 
; 18 ; 20.
micul Paris : LIRA 
20,15, Ia grădină —

Cleopatra : FLO-

TORUL — 15,30 ; 18 : 20.
o Simon Templar intervine : PA
CEA — 15,45; 18: 20,15, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; • 
18 ; 20,15.
« Fluturii sint liberi : GIULEȘTI 
— 15,30 ; 18 : 20.30.
e Aventurile lui Babuscă : FE
RENTARI — 15,30 : 17,45 : 20.
o Rond de noapte : CRTNGAȘI
15,30 ; 18 ; 20,15.
n Poliția mulțumește : DACIA — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 : -----
• Tecumseh : FLACARA — 
17,45 ; 20,15.
o Acea pisică blestemată : 
DINA UNIREA — 20.15.
• Ce se intimplă, doctore ? : 
MOȘILOR — 15,30, la grădină — 20, 
ARENELE ROMANE — 20.

20.30.
15,30 ;

GRA-

se

EBWHBBSK

teatre
na

• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Răz
bunarea sufleurului — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic 
română" : Meleaguri
— 18,30.
• Grădina Cișmigiu 
scriitorilor) : Marmura

20,30.

,,Rapsodia 
fermecate

(Rotonda
timpului —
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Excelenței Sale
Domnului CHAUDHRY FAZAN ELAHI

Președintele Republicii Islamice Pakistan ISLAMABADCu prilejul alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Republicii Islamice Pakistan, am plăcerea de a vă adresa sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală.îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între țările noastre vor continua să se dezvolte, în folosul popoarelor român și pakistanez, al păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei GABON: ANIVERSAREA ZIUA NAȚIONALĂ A INDONEZIEI

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

» Primul ministru al Republicii Islamice PakistanPrimiți, Excelență, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală cu prilejul asumării de către Excelența Voastră a înaltei' funcții de prim-ministru ăl Republicii Islamice Pakistan. Sînt convins că relațiile de prietenie statornicite între România și Pakistan se vor întări mereu, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIProfund mișcat de urările și felicitările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia Zilei naționale a Elveției, vă, mulțumesc călduros în numele meu și al Consiliului Federal. Permite- ți-mi să vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul român.
ROGER BONVIN

Președintele 
Confederației Elvețiene

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis ministrului a- facerilor externe al Republicii Ga- boneze, George Rawiri, o telegramă de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului relațiilor externe al Republicii Ecuador, Antonio Josă Lucio Paredes, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea șefului Departamentului Politic Federal, Pierre Graber, în care acesta mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a Elveției.
★Ambasada R.D.G. a organizat la Pitești o conferință de presă cu prilejul ediției de toamnă a Tirgului internațional de la Leipzig, 1973.Reprezentanții Ambasadei R. D. Germane au subliniat interesul cu care sînt așteptate realizările românești in diferite domenii ale industriei. »
★Joi a avut loc la sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale o masă rotundă la care Johan Jorgen Holst, director al Institutului de relații internaționale din Oslo, a făcut o expunere cu tema : „Punctul de vedere norvegian în problema securității și cooperării în Europa".Au participat cadre didactice universitare, cercetători ai institutelor Academiei de Științe Sociale și Politice, funcționari superiori din M.A.E., specialiști din domeniul relațiilor internaționale, ziariști.(Agerpres)

INDEPENDENTEI
Excelenței Sale

Domnului ALBERT BERNARD-BONGO
Președintele Republicii Gaboneze LIBREVILLECu ocazia Zilei naționale a Republicii Gaboneze, am plăcerea să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, de bunăstare și progres poporului prieten gabonez.Exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare spre binele ambelor noastre popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.Cu cea mai înaltă considerație,

* NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republiaii Indonezia DJAKARTACu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, sincere felicitări si cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului indonezian. ,Sînt convins că bunele relații existente între țările noastre se vor dezvolta spre folosul popoarelor noastre, al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republiaii Socialiste România

festivitatea înălțării la gradul de locotenent a 
promoției de ofițeri 1973 a Ministerului de InterneJoi după-amiază a avut loc, în Capitală, festivitatea acordării gradului de locotenent absolvenților Școlii militare de ofițeri a Ministerului de Interne, promoția 1973.La solemnitate au participat activiști de partid și de stat, membri ai Consiliului de conducere al Ministerului de Interne, generali și o- fițeri superiori, cadre didactice universitare, reprezentanți ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de tineret pentru apărarea patriei.După ce s-a dat citire Ordinului ministrului de interne, de înălțare in grad a noii promoții de ofițeri, a luat cuvîntul general locotenent Grigore Răduică, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului de interne. Vorbitorul a adresat absolvenților calde felicitări și urări de succese în activitatea ce o vor desfășura, ca apărători de' nădejde ai României socialiste, că mîlitahți Consecvenți pentru aplicarea neabătută a politicii statului nostru, pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor încredințate.într-o atmosferă de puternic entuziasm, noua promoție de ofițeri a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune, printre altele :în întreaga activitate instructiv-e- ducativă, în cadrul organizațiilor de partid și U.T.C. am invățat să prețuim tradițiile de muncă și luptă ale poporului și partidului, să ne organizăm munca și viața in chip comunist și să nu ne precupețim

forțele și priceperea pentru continua îmbogățire a cunoștințelor noastre politice și profesionale. Rezultatele obținute în pregătirea noastră sint urmarea continuei preocupări a partidului, a dumneavoastră personal, tovarășe comandant suprem, în direcția perfecționării și îmbunătățirii activității organelor Ministerului de Interne, a procesului de învăță- mînt din școală.Sintem profund recunoscători eforturilor poporului și partidului pentru perspectivele luminoase pe care le-au deschis generației noastre.Noi, tinerii care pășim azi in rin- durile ofițerilor aparatului Ministerului de Interne, vom avea mereu în față și vom urma neabătut exemplul dumneavoastră strălucit de muncă și energie, cutezanță și spirit de- dăruire cu care serviți partidul, poporul, cauza socialismului.' VprrV depUrtă-’în- treaga noastră capacitate de muncă, tot elanul tineresc in slujba cauzei nobile a Partidului Comunist Român și nu vom pregeta să fim gata ori- cînd să apărăm cu prețul vieții noastre liniștea, fericirea și munca pașnică a poporului român.în aceste clipe frumoase și unice din viața noastră asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, că ofițerii promoției 1373 a Ministerului de Interne vor lupta cu întreaga lor energie și capacitate pentru apărarea intereselor națiunii noastre socialiste, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România.(Agerpres)

Județele 
Cluj și Mureș 

au încheiat 
recoltatul griuluiIeri, județele Cluj și Mureș au încheiat recoltatul griului pe întreaga suprafață cultivată.în telegramele adresate de comitetele județene de partid Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu se exprimă hotărîrea lucrătorilor din agricultură de a nu precupeți nici un efort pentru a în- timpina cu noi și însemnate realizări ziua de 23 August, de a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea cincinalului înainte de termen, de a obține recolte mari la toate culturile, de a spori efectivele de animale pentru a livra fopdului.-^f,stat cantități tot mai mari de' carne, lapte, lină și alte produse.

Redacta noastră mulțu
mește tuturor celor ce 
i-au transmis felicitări cu 
prilejul aniversării ziarului 
„Scînteia" și al „Zilei pre
sei române".
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UNIVERSIADA 73 TENIS: „Cupa Davis"

Prima medalie pentru sportivii noștriMOSCOVA 16 (Prin telefon de la trimisul Agerpres A. Berger) : Jocurile mondiale universitare de. vară, inaugurate miercuri intr-un. cadru festiv, au intrat in plină desfășurare, programind ieri, pe bazele sportive din Moscova, întreceri de atletism, scrimă, volei, baschet, gimnastică, lupte și tenis. Concursul de atletism a început pe stadionul de la Lujniki cu serii in probele de alergări. Printre cei calificați în semifinalele probei de 400 m plat bărbați se numără și atletul român Constantin Stan, clasat pe locul doi în seria a 4-a cu timpul de 48”10/100. Locul întîi a revenit americanului Schultz — 47”88/100.Prima medalie de aur a Universiadei ’73 a fost cucerită de atletul iugoslav Dane Korica, învingător în cursa de 10 000 m cu timpul de 28’49”. La aruncarea suliței femei, pe primul loc s-a clasat Svetlana Koroliova (U.R.S.S.) — 62.00 m, iar proba de aruncarea greutății bărbați a fost ciș- tigată de Valeri Voikin (U.R.S.S.) — 19,56 m. »în sala „Frații Znamenski" s-a disputat finala probei de floretă bărbați. Pentru cele trei locuri pe

podiumul ,de onoare au concurat 6 floretiști: Stankovici și Cij (U.R.S.S.), Mashioka și Makishita (Japonia), italianul Simoncelli și Mihai Țiu (Ptomânia). La capătul unor asalturi spectaculoase, victoria a revenit sovieticului Vasili Stankovici, urmat de Mihai Țiu, care a obținut medalia de argint, aducind astfel primul trofeu delegației studenților români lă actuala Universiadă.în proba de sabie a concursului de scrimă, pentru semifinale s-a calificat și scrimerul român Dan Irimiciuc, clasat pe locul doi in seria C, după Nazlimov (U.R.S.S.).Competiția de lupte greco-romane a debutat cu întrecerile categoriei semi- muscă. Luptătorul român Gheorghe Berceanu a cistigat primul meci prin tuș (min. 7,29”), in fața americanului Larry Horton. Victorii înainte de limită au obținut și alți luptători români : Nicolae Neguț (cat. 90 kg), Popa Adrian (cat. 74 kg). Nicu Gingă (cat. 52 kg), Ion Păun (cat, 62 kg). O. Staicu și T. Horvat au terminat învingători la puncte meciurile susținute in primul tur. în turneul feminin de baschet, selecționata studentelor românce a întrecut cu scorul de 136—47 (60—20) echipa Libanului.

Gabonul este cunoscut ca o țară a pădurilor ecuatoriale. Pădurile cu arbori de e- sențe deosebit de prețioase — okume (lem- nul-fier), acăju, zin- gana — au atras, cu decenii în urmă, pe aceste meleaguri cercurile colonialiste.La 17 august 1960 a fost proclamată independența țării. în cei 13 ani care au trecut de atunci, e- forturile poporului gabonez au fost în- •dreptate spre lichidarea subdezvoltării — moștenire a trecutului

colonial — și punerea în valoare a marilor bogății naturale ale țării. în anii din urmă, industria forestieră a continuat să se dezvolte și să se modernizeze. Odată cu' aceasta s-a extins și industria extractivă. Petrolul ocupă de pe acum un loc important în economie. Gabonul ocupă locul al 4-lea din lume printre țările producătoare de magneziu.Dezvoltarea industriei energetice, care realizează în prezent peste 55 milioane

kWh energie electrică, crearea unor întreprinderi industriale, extinderea rețelei de drumuri reflectă, de asemenea, progresele înregistrate de economia gaboneză.Realizări marcante au fost dobindite și în dezvoltarea învăță- mîntului, in lichidarea neștiinței de carte.Așa cum e cunoscut, în dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a extinderii colaborării, România și Gabon au stabilit anul trecut relații diplomatice.

Astăzi, poporul indonezian sărbătorește ziua proclamării independenței patriei sale.Timp de aproape patru secole, Indonezia s-a aflat sub dominația colonială portugheză, engleză, o- landeză și japoneză. Lupta neîncetată a poporului indonezian împotriva asupririi străine avea să fie încununată de succes la 17 august 1945, prin cucerirea independenței. Evenimentul petrecut în urmă cu 28 de ani a deschis în fața poporului . Indoneziei noi perspective. Eforturile sale s-au îndreptat în' primul rînd spre lichidarea grelei moșteniri coloniale și dezvoltarea unei economii națio

nale, de sine stătătoare, prin valorificarea bogățiilor țării. Ca urmare a acestui efort, în Indonezia au apărut o serie de obiective economice, au luat ființă ramuri industriale inexistente în trecut, se dezvoltă agricultura prin extinderea sistemelor de irigație.In prezent, poporul indonezian depune e- forturi în vederea realizării obiectivelor planului de dezvoltare pe anii 1969—1974. Urmărind transformarea structurilor economice ale țării, planul prevede, printre altele, creșterea producției agricole, a celei de bunuri alimentare, extinderea plantațiilor de cauciuc, de pal

mieri și de ceai, precum și intensificarea industriei extractive, miniere și prelucrătoare, avind în vedere importantele resurse naturale de care dispune Indonezia.între România și Indonezia s-au statornicit bune relații de colaborare în domeniile economic, comercial, cultural și științific, relații întemeiate pe respectarea principiilor suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Continua lor amplificare corespunde intereselor ambelor popoare, constituie o contribuție la cauza păcii și înțelegerii în lume.
Sosirea in Capitală a președintelui 

Grupului brazilian al Uniunii interparlamentareLa invitația Grupului român al Uniunii interparlamentare, joi a sosit la București, într-o vizită în țara noastră, șenatorul Arso Dutra, președintele Grupului brazilian al Uniunii interparlamentare.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intimpinat de . deputății Corne-
liu Mănescu, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, și Mircea Angelescu, membru in comitetul de conducere al grupului.A fost de față Fernando de Salvo Souza, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Braziliei în România.

Hoi colective de muncă se oM 
inițiativei iiriotE

Inșuflețitoarea chemare pe care secretarul general al partidului, tov'âfâ'șul Nicolae' Ceaușescu, a. adresat-o. constructorilor,- tutprot celor ce contribuie la înfăptuirea planului de investiții, a dat urt puternic avînt patriotic activității pe toate șantierele țării. în acest context, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc in continuare numeroase telegrame prin care noi colective de muncă își exprimă hotărîrea de a lichida rămi- nerile in urmă de pe unele șantiere, de a âsigura un ritm intens de lucru, in vederea realizării in întregime a sarcinilor de plan. Ei se alătură inițiativei patriotice a constructorilor din București de a lucră în program normal in zilele de 23 și 24 august și, totodată, își iau noi și însuflețitoare angajamente in muncă.

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE
1

. PENTRU ZILELE OE 21-26 AUGUSTîn vederea bunei aprovizionări a populației, Ministerul Comerțului Interior a stabilit pentru zilele de 21—26 august următorul orar de funcționare al unităților comerciale, de alimentație publică și de prestări de servicii :— în zilele de 21 , și 22 august magazinele alimentare, nealimentare și unitățile de prestări de servicii vor funcționa cu program prelungit de 1—2 ore în funcție de necesități. Halele și piețele agroalimentare vor avea program continuu de funcționare, cu pauză de masă prin rotație.In ziua de 23 August 1973 unitățile comercjale și de prestări de servicii vor fi închise, cu excepția unităților de desfacere a laptelui, ghe- ței, pîinii, legumelor și fructelor și centrelor de umplerea sifoanelor, care vor funcționa pSiă la ora 10,00.In ziua de 24 august 1973 unită

țile de desfacere cu amănuntul șl de prestări de servicii, vor fi deschise potrivit programului zilei de duminică.Unitățile de alimentație publică, precum și unitățile din zonele de agrement și de pe traseele turistice vor funcționa in aceste zile după orarul obișnuit.Pentru unitățile de pe litoral și municipiul Constanța, Direcția comercială județeană va stabili, pentru zilele de 23 și 24 august, orarul de funcționare obișnuit pentru ziua de duminică.în zilele de 25 și 26 august toate unitățile vor funcționa după programul normal al zilei respective.Depozitele întreprinderilor comerțului cu ridicata și ale întreprinderilor comerciale cu amănuntul își vor adapta programul de lucru astfel incit să asigure condiții normale a- provizionării rețelei de desfacere cu amănuntul. (Agerpres)
LA ILEFOR-TG. MUREȘ

-Valorificarea superioară a lemnului

Turul ciclist al VranceiFOCȘANI (Corespondentul „Scln- tcii", Ion Nistor). — Joi după- amiază, de pe stadionul din municipiul Focșani s-a dat startul în cea de-a 4-a ediție a turului ciclist al județului Vrancea. în acest an, întrecerea se va desfășura in 4 etape pe ruta Focșani — Panciu — Sove- ja — Tulnici — Vidra — Focșani, mai bine de jumătate din lungimea traseului fiind situată în zona de munte. Pentru a atrage un număr cît mai mare de iubitori ai sportului cu pedale s-a hotărît ca la actuala ediție să se stabilească trei clasamente pe categorii de biciclete : turism (de oraș), semicursă și cursă. De asemenea, in acest an au avut dreptul să ia startul reprezentanți ai asociațiilor sportive din municipiul, orașele și comunele județului, care s-au evidențiat în cadrul unor concursuri de preselecție.

În cîteva rînduriPOLO. Meciurile din etapa a 2-a a Campionatului european de polo pe apă, rezervat echipelor de juniori, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Ungaria — Grecia 9—2 ; România — R. F. Germania 5—5 ; Spania — Anglia 8—3 ; U.R.S.S. — Iugoslavia 5—4.FOTBAL. Turneul internațional de fotbal de la Bilbap s-a încheiat cu victoria echipei ’ vest-germane Bayern Miinchen, care a învins, in finală, cu scorul de 2—1 (1—0), formația spaniolă Atletico Bilbao. Au marcat : Hoeness. Miiller, respectiv, Lassa. în meciul pentru locurile 3—4, Rapid Viena a intrecut, cu scorul de 2—1 (1—1), pe Real Madrid.

De mîine, la Alamo, 
MECIUL ROMÂNIA-S.D.A.în localitatea Alamo, situată in a- ptopiere de San Francisco, se va disputa, în zilele de 18, 19 și 20 august, meciul de tenis dintre echipele României și S.U.A., contind pentru semifinalele interzonale ale „Cupei Davis". Cele două echipe se întilnesc pentru a patra oară în cea mai importantă competiție a tenisului internațional, după ce de trei ori și-au disputat finala, victoria revenind de fiecare dată jucătorilor americani. Selecționata S.U.A., deținătoarea „Salatierei de argint", prezintă o formație redutabilă, avind în frunte pe Stan Smith și Marty Riessen, doi dintre cei mai buni jucători din lume la ora actuală. Alături de ei au fost selecționați Erik van Dillcn, un specialist al probei de dublu, și Tom Gorman. Echipa României, care a reușit, la actuala ediție a „Cupei Davis", să elimine, succesiv, formațiile Olandei, Noii Zeelande și U.R.S.S., este alcătuită din următorii jucători : Ilie Năstase, Toma Ovici, Ion Sântei și Dumitru Hărădău. Meciul de la Alamo se va desfășura pe un teren acoperit cu un strat de ciment.Astăzi se va efectua tragerea la sorți, în urma căreia va fi cunoscută ordinea partidelor de simplu.

★în turul al doilea al turneului internațional de tenis de la Indiano- polis (F.I.L.T. — categoria B) au fost înregistrate următoarele rezultate ' tehnice : Orantes (Spania) — Carmichael (Australia) 7—6, 6—0 ; Munoz (Spania) —■ Fillol (Chile) 7—5, 6—1 ; Connors (S.U.A.) — Ismail El Shafei (Republica Arabă E- gipt) 6—3, 6—2 ; Țiriac (România) — Cox (Anglia) 6—3, 6—3 ; Pilici (Iugoslavia) — Moore (R.S.A.) 6—3, 6—3.La Budapesta a continuat turneul internațional de tenis, la care participă jucători și jucătoare din opt țări. în proba feminină de simplu, Iudith Dibar-Gohn (România) a obținut o nouă victorie, ciștigind cu 6—4, 6—2 partida cu Solyom (Ungaria). în proba de dublu femei, cuplul Dibar (România), Klein (Polonia) a învins cu 6—2, 6—3 perechea Fodor, Csenik (Ungaria).

Colectivul Trustului de instalații montaj Brașov, de pildă, s-a angajat să recupereze toate răminerile in urmă față de graficele de execuție și să devanseze, în cinstea zilei de 23 August, termenele de punere in funcțiune la patru obiective : U.M.A.I.A.A.-Codlea. F.A.E.A.-Sf. Gheorghe, Combinatul chimic Dej și „Armătura" Cluj. De asemenea, colectivul Trustului de construcții și instalații petroliere-Ploiești s-a angajat să depună eforturi suplimentare pentru ca în lunile august și septembrie să realizeze o producție peste plan de 4,2 milioane lei. Muncitorii, inginerii și tehnicienii Șantierului I.C.S.I.M. complex 6 Brăila au hotărît să realizeze pînă la 26 august, prin folosirea integrală a timpului de muncă, o producție suplimentară de 200 000 lei.Salariații întreprinderii de con- strucții-montaj a județului Brăila au hotărît, la rindul lor, ca printr-o mai bună organizare a muncii, prin concentrarea unui număr sporit de utilaje perfecționate, să devanseze termenele de punere în funcțiune la opt obiective industriale și social- culturale cu termen in anul acesta. Ei sint hotăriți. de asemenea, ca pînă la 15 decembrie să pună la dispoziția populației toate apartamentele planificate in acest an. De asemenea, muncitorii, inginerii, tehnicienii și economiștii întreprinderii de elec-

tromontaje in petrol-Cimplna au ho- tărit să sporească angajamentul lor in intrecerea socialistă, estimîndu-1 la o producție suplimentară în valoare de 800 000 lei, pe care o consacră sărbătorii zilei de 23 August.Venind, in sprijinul muncitorilor constructori de pe șantierele de investiții, reprezentanții oamenilor muncii din întreprinderea „Vulcan", întruniți in adunare generală, au hotărît, în unanimitate să recupereze, în lunile august și septembrie, restanțele legate de livrarea a două cazane de 50 tone pentru C.E.T.-Borzești, două cazane de 50 tone pentru Combinatul de îngrășăminte, chimice de la Arad și 310 tone utilaj pentru industria alimentară, necesar Fabricii de zahăr din Roman. De asemenea, grupul de șantiere montaj cazane al întreprinderii a hotărît ca montorii săi să se alăture constructorilor în zilele de 23 și 24 august și să lucreze efectiv la obiectivele industriale din țară, unde au angajate lucrări, să finalizeze în termen cele 75 capacități începute in acest an și să îndeplinească integral prevederile planului pe 1973 pină la 30 noiembrie.Telegrame asemănătoare au mai trimis și colectivele Trustului județean de construcții Galați, Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare Galați și întreprinderii de utilaj terasier Buzău. (Agerpres)

prin modernizarea garniturilor de mobilăîn acest an, întreprinderea ILEFOR-Tirgu-Mureș a cunoscut o amPlă dezvoltare atit in ce privește capacitatea de producție, cit și diversificarea acesteia. Paralel cu investițiile alocate s-au creat posibilități de reorganizare și perfecționare a fabricației, au fost îmbunătățite condițiile de muncă. în primele 7 luni ale anului prevederile planului producției globale au fost depășite cu 5 milioane lei, cel al producției marfă cu 1,5 milioane iei, iar productivitatea muncii a fost realizată într-un procent de 102 la sută. în același timp,, planul la export a fost depășit cu 230 000 lei valută.— Sarcinile sporite din acest an — ne spune tovarășul Alexe Kuti, directorul întreprinderii — au cerut o organizare riguroasă a procesului de producție, care să se bazeze pe tehnologii avansate în fabricarea mobilei. Ne preocupă, mai ales, înlocuirea unor sortimente, unor subansamble cu mai mari, elaborarea pentru noi tipuri de prezent, sortimentele ________sînt în așa fel concepute și dimensionate îneît materialul lemnos să fie folosit cu cel mai mare randament.

în acest scop au fost repro- iectate o serie de produse ca, de exemplu, camera combinată tip „Miruna", care, prin modificările intervenite, a cîștigat un plus de funcționalitate, cu menținerea prețului vechi. Ținînd seama de ridicarea gradului de valorificare a lemnului, colectivul de la ILEFOR a proiectat un nou tip de cameră pentru tineret „Flori- cel", o cameră combinată, o comodă cu două uși și două sertare, o comodă ornamentală și altele, întrunind caracteristici structurale și funcționale îmbunătățite.Trebuie relevat și faptul că întreprinderea a acumulat o experiență bogată in vederea folosirii deșeurilor. în urma eliminării ambalajelor din lemn, folosirea deșeurilor tipuriclapele pentru mașinile de cusut etc., s-au economisit, în 7 luni ale anului, peste 90 metri cubi material lemnos. S-a prevăzut ca, pînă la sfîrșitul anului, să se producă din deșeuri sortimente în valoare de peste 7 milioane lei.

la diferitede sandale ortopedice,
reproiectarea consumuri proiectelor mobilă. în de mobilă

Deaki LORAND
Corespondentul „Scînteii
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BĂILE TINCA:

(le atracție turisticaIîn anii din urmă, județul Bihor și-a îmbogățit zestrea balneară prin punerea m valoare a unor noi izvoare de apă termală care, prin calitățile lor curative, au devenit adevărate izvoare de sănătate. Băile „Felix", cunoscute și peste hotarele țării, constituie in acest sens cel mai bun argument.Dar Bihorul nu este cunoscut numai prin apele termale, ci și prin cele minerale. Așa, de pildă, băile Ținea, situate între Oradea și orașul Salonta. dispun de izvoare de ape minerale calcice, magneziene, sodice, car- bogazoase și hipotone, recomandate pentru tratarea afecțiunilor digestive.Reamenajate, băile Ținea a- trag an de an tot mai mulți pa- cienți. Ei au la dispoziție condiții dintre cele mal bune de tratament, de cazare și masă. în același timp, datorită așezării stațiunii pe malul Crișului gru, a cadrului natural de o frumusețe, Ținea este și punct de atracție turistică. Nerară un
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în interesul statornicirii 
unor relații noi între state 

Intervenția șefului delegației române la Conferința Federa
ției Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile UniteGENEVA 16 (Agerpres). — Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor Comisiei pentru problemele politice a Conferinței Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, șeful delegației române, prof. dr. Dumitru Mazilu, a relevat că popoarele lumii se pronunță tot mai hotărît pentru instaurarea unor relații noi între state și a reliefat necesitatea de a se acționa in direcția realizării unor deziderate majore : încetarea cursei înarmărilor și reducerea cheltuielilor militare, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare ; crearea tuturor premiselor pentru desființarea blocurilor militare ; întreprinderea unor acțiuni concrete împotriva propagandei de război, a învrăjbirii între state, împotriva rasismului și a oricăror altor forme de propagandă împotriva păcii ; intensificarea contactelor și schimburilor de tot felul între asociațiile naționale, intre națiuni și popoare ; soluționarea tutu

ror problemelor litigioase exclusiv prin mijloace pașnice.în continuare, delegatul român s-a pronunțat pentru lichidarea neîntîr- ziată a colonialismului, aplicarea integrală a Declarației O.N.U. privind decolonizarea și recunoașterea internațională a mișcărilor de eliberare. „Relațiile României cu statele din Africa, America Latină și Asia, a spus vorbitorul, în încheiere, contactele directe, vizitele președintelui Nicolae Ceaușescu în aceste țări, convorbirile și acordurile încheiate constituie dovezi incontestabile ale contribuției active, constructive, a României la promovarea păcii și colaborării internaționale, la întărirea unității Națiunilor Unite in lupta lor pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare bunei conviețuiri internaționale".La. discuții au mai participat reprezentanți ai asociațiilor naționale din Austria. Canada. Egipt, Norvegia, U.R.S.S., Ghana, S.U.A. și alte țări.
Santiago de Chile ; More demonstrație a femeilor în sprijinul politicii guvernului Unității Populare și împotriva 

uneltirilor reacțiunii

Manifestări consacrate 
Zilei de 23 August

VARȘOVIA 16 — La 16 au
gust, la Ambasada română din 
Varșovia a fost organizată o con
ferință de presă consacrată celei 
de-a 29-a aniversări a insurecției 
naționale antifasciste armate . din 
România. Cu acest prilej, Mihai 
Marin, ambasadorul Republicii So
cialiste România in R.P. Polonă, a

★
PRAGA 16 — La Ambasada

Republicii Socialiste România din 
Praga a fost organizată, joi, o 
conferință de presă consacrată ce
lei de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste armate 
din România.

Ambasadorul, României in R.S. 
Cehoslovacă', Teodor Haș, a evocat 
evenimentele de la 23 august, sco- 
țind in evidență importanța lor în 
viața poporului român, succesele 
obținute de oamenii muncii, sub

evocat importanța actului istoric 
de la 23 august 1944, a relevat suc
cesele obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, in edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. El a evidențiat 
relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre P.C.R. ți P.M.U.P., 
dintre România și Polonia.

★
conducerea încercată a. partidului 
comunist, in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
larga activitate internațională des
fășurată de P.C.R. și statul român. 
Vorbitorul a subliniat relațiile tra
diționale de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, dintre 
popoarele celor douq- țări — relații 
cimentate in lupta comună împo
triva ocupanților fasciști — lărgi
rea și adîncirea lor in anii con
strucției socialiste.

România își reafirmă 
solidaritatea militantă 

cu lupta poporului namibianNEW YORK 16 (Corespondență de Ia C. Alexandroaie). — întrunit în sesiune deschisă la sediul O.N.U. din New York, Consiliul Națiunilor Unite pentru. Namibia — organism din care face parte șl România — a luat în dezbatere problema înrăutățirii brusce a situației din acest teritoriu, ca urmare a arestării în masă a liderilor poporului namibian. a reprimării mitingurilor și demonstrațiilor sale pașnice contra regimului de ocupație sud-african și a încercărilor a- cestuia de a-și exporta în acest teritoriu politica de apartheid. Partici- panții la dezbateri au condamnat intensificarea represiunilor în Namibia, după boicotarea în proporție de 98 la sută de către namibieni a alegerilor organizate în partea de nord a teritoriului. Ovamboland, de către forțele de ocupație, care au încercat astfel să legifereze și să permanentizeze politica de apartheid.Luînd cuvîntul la dezbateri, delegatul român Petre Vlăsceanu a calificat aceste măsuri ca fiind în contradicție totală cu aspirațiile de libertate și independență ale poporului namibian, ele constituind o violare cinică a statutului internațional al acestui teritoriu aflat. în baza ho- tărîrilor O.N.U.. sub administrația Națiunilor Unite.Vorbitorul a insistat asupra adoptării de către O.N.U. și comunitatea internațională a unor măsuri hotărîie și eficiente menite să determine

Africa de Sud să pună capăt ocupării ilegale a Namibiei și să-și retragă de aici, fără întârziere, administrația, forțele sale polițienești și armate.Delegatul țării noastre a reafirmat solidaritatea militantă a poporului român cu lupta poporului namibian pentru înfăptuirea dreptului său inalienabil și imprescriptibil la libertate și independență. El a relevat, sprijinul multilateral politic, moral și material pe care România îl acordă luptei legitime a poporului din Namibia, subliniind totodată relațiile strînse existente între țara noastră și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care și-au găsit expresie în comunicatul comun româno-namibian, publicat cu prilejul vizitei la București a președintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma.în încheierea sesiunii a fost adoptată o declarație în care se' exprimă solidaritatea Consiliului pentru Namibia cu lupta dreaptă a poporului namibian și sînt condamnate măsurile represive, polițienești și teroriste luate de regimul de la Pretoria pentru înăbușirea voinței poporului namibian. Declarația cheamă Consiliul de Securitate să adopte măsuri urgente și corespunzătoare pentru a determina Africa de Sud să pună capăt atitudinii sale de ignorare a rezoluțiilor O.N.U. și a protestelor comunității internaționale. \
încetarea bombardamentelor americane asupra Camhodgiei

„O mare victorie a rezistenței 
naționale khmere"

— declară Norodom SianukPEKIN 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o recepție oferită în o- noarea sa de Comitetul municipal Tientsin, Norodom Sianuk, șeful statului și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), a declarat că ziua de 15 august, cînd au încetat bombardamentele aviației S.U.A. asupra teritoriului cambodgian, este ziua unei mari victorii a rezistenței iraționale khmere. Vorbitorul a relevat că, timp de cinci luni și jumătate, din martie 1973 pînă la 15 august, aviația americană a efectuat zilnic nu-
DECLARAȚIA M. A. E. 
AL R. D. VIETNAMHANOI 16 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care evidențiază succesele obținute de poporul cambodgian și de forțele armate naționale populare de eliberare, sub conducerea, F.U.N.C. și G.R.U.N.C., în lupta împotriva a- gresiunii S.U.A., pentru salvarea națională. Declarația menționează, in același timp, că Statele Unite au sistat bombardamentele în Cam- bodgia, dar încearcă să mențină administrația marionetă de la Pnom Penh. Totodată, se arată că administrația de la Saigon a trimis fraudulos zeci de mii de soldați vietnamezi de origine khmeră pentru a interveni în Cambodgia. Toate aceste acte constituie încălcări ale articolului 20 al Acordului de la Paris și articolului 8 al Actului Conferinței naționale asupra Vietnamului, subliniază declarația.

întîlnire între delegațiile 
G.R.P. și administrației 

saigonezePARIS 16 (Agerpres).- — în localitatea La Celle Saint-Cloud, a avut loc, la 16 august, o nouă întîlnire intre delegațiile G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud și administrației de la Saigon în conformitate cu Acordul de la Paris referitor la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Șeful delegației G.R.P. al R.V.S., Nguyen Van Hieu, a făcut o declarație cu privire la faptul că administrația saigoneză „a trimis recent mercenarii săi pentru ajutorarea regimului de la Pnom Penh". El a subliniat că G.R.P. al R.V.S. își rezervă dreptul de a trage concluziile corespunzătoare din această încălcare gravă a Acordului de la Paris.

meroase raiduri asupra teritoriului cambodgian cu participarea avioanelor tactice „F-lll", „F-4" și a bombardierelor strategice „B-52".în ziua încetării ■ bombardamentelor americane în Cambodgia, a spus Norodom Sianuk. lumea întreagă constată că forțele armate populare naționale de eliberare nu au fost nimicite și nici îngenunchiate, ci* dimpotrivă, au devenit mai puternice ca oricînd. Acest fapt este a- testat de victoria obținută de pa- trioții khmeri la Taing Kouk și la Skoun — două orașe strategice, pe care patrioții le-au eliberat, în ciuda măsurilor defensive de mari proporții luate de inamic și a bombardamentelor de pînă acum ale aviației americane.Vorbitorul a declarat, totodată, că poporul khmer, F.U.N.C. și G.R.U.N.C., precum și forțele lor armate nu se vor mulțumi cu a- ceasta, ci. cu armele în, mină, vor lupta pînă la victoria finală, pînă cînd ■ imperialismul S.U.A., trupele lor mercenare saigoneze și tailan- deze și lacheii lor de la Pnom Penh vor fi alungați total și ireversibil de pe întregul pămînt al Cambodgiei.
■ O H 3 i O I

în cadrul unui mare mi
ting de solidaritate cu mun
citorii de la „LIP", desfășurat la Paris, la chemarea partidelor de stingă, a centraielior sindicale și a unor organizații democratice, au luat cuvîntul Georges Marchais, secretar general al P.C.F., Pierre Beregovoy, secretar național al P. S. Francez, Robert Fabre, președinte al Mișcării radicalilor de stînga, precum și un reprezentant al Biroului Național al Partidului Socialist Unificat.

Republica Togo a hotărît 
să recunoască Guvernul 
Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei,condus de Flon- tul Unit Național al Cambodgiei, în frunte cu președintele Norodom Sianuk.

Iranul a pregătit un plan 
de dezvoltare a instalațiilor
portuare, eșalonat pe o perioadăde 15 ani și care va implica investiții estimate la 860 milioane dolari. Alocațiile vor fi utilizate în operațiunile de dezvoltare a porturilor existente, | precum și la construirea altor porturi noi în zonele de sud și de nord ale țării.

CHILE

Acțiuni muncitorești în vederea 
normalizării activității economiceSANTIAGO DE CHILE 16 (Agerpres). — Guvernul chilian a adoptat o serie de măsuri speciale pentru paza sistemului energetic național, ca urmare a unor acte diversioniste întreprinse de elemente de dreapta. Paza polițienească și cea militară au primit dispoziții să acționeze energic împotriva oricărei încercări de sabotaj și diversiune.După cum relevă agenția Prensa Latina, președintele Salvador Allende a fost desemnat să prezinte mulțumirile guvernului Centralei U- nice a Oamenilor Muncii (C.U.T.), pentru acțiunile muncitorilor destinate normalizării, activităților economice ale țării. Pe de altă parte,

C.U.T. a anunțat că este gata să mobilizeze oamenii muicii pentru paza autocamioanelor și a obiectivelor strategice. Dînd o ripostă hotărîtă uneltirilor reacțiunii. oamenii muncii răspund chemării președintelui Allende de a fi la datorie în aceste momente de intensificare a acțiunilor sedițioase ale forțelor de dreapta. Sute de șoferi lucrează în condiții dificile pentru asigurarea aprovizionării și a transportului mărfurilor de primă necesitate. De asemenea, mii de voluntari, inclusiv tineri, ajută la încărcarea și descărcarea mărfurilor, ca urmare a grevei ilegale din transporturi.
Argentina în preajma

scrutin prezidențial
După o perioadă mai agitată. cursul vieții politice argenti- nene s-a stabilizat oarecum; odată cu acceptarea de către generalul Peron a candidaturii prezidențiale. Se știe că această candidatură fusese anunțată la 4 august, dar șeful Mișcării justiția- liste amînase luarea hotărîrii definitive, pentru a se consulta cu medicii săi personali asupra sănătății. Anunțind decizia, generalul Peron a pus, totodată, un punct final numeroaselor speculații în legătură cu eventualitatea unei formule de coaliție a Mișcării justițialiste cu partidul Uniunea civică radicală (cea de-a doua forță politică din țară). Așadar, Mișcarea justițialistă va prezenta la alegerile de la 23 septembrie candidatura la președinție a lui Juan Domingo Peron, iar la vicepreședinție candidatura soției sale, Isabel Martinez \Peron.La numai citeva ore după anunțarea acestor candidaturi. și-a proclamat candidații și Uniunea civică radicală : Ricardo Bal- bin-Fernando de . la Rua. La ultimele consultări electorale (11 martie 1973) Uniunea civică radicală a obținut 21 la sută din sufragiile alegătorilor, în timp ce justițialiștii

au avut 49,6 la sută. Alianța ' populară federalistă (coaliție de centru-dreapta, care la 17 martie a obținut 15 la sută . din voturi) a lansat candidaturile Francisco Manrique — Rafael Martinez. iar Partidul socialist al muncitorilor (0,62 la sută din voturi la ultimele alegeri) pe Juan Carlos Coral și Francisco Paez. Alianța populară revoluționară, grupare politică din care fac parte Partidul comunist, Partidul intransigent, Partidul revoluționar creștin și Uniunea-poporului înaintat, nu și-a anunțat incă formula cu care va candida. Termenul pentru oficializarea candidaturilor este ziua de 24 august, iar cu o săp- tămină înainte expiră termenul în cadrul căruia pot fi alcătuite alianțele electorale.Majoritatea observatorilor politici din Buenos Aires consideră că la alegerile de la 23 septembrie generalul Peron împreună cu soția sa vor obține o „victorie liniștită". Acest fapt va duce, potrivit unor surse justițialiste, la efectuarea unor reforme instituționale cu ajutorul Congresului. Aceste reforme ar putea însemna crearea unui consiliu de stat cu puteri executive și a funcției de prim-ministru, cu sco

pul de a reduce din sarcinile ce revin a- cum președintelui. (Sistemul de guvernă- mînt argentinean în vigoare este asemănător celui din Statele Unite, bazindu-se pe un regim prezidențial in cadrul căruia Congresul are posibilități * limitate).Acestea sînt însă doar anticipări bazate îndeosebi pe ideea că o astfel de formulă ar da posibilitatea participării la conducerea treburilor statului și a liderului radicalilor, Ricardo Balbin, probabil în funcția de prim-ministru, ce ar urma să fie creată. Un element care contribuie la proliferarea unor astfel de supoziții este și atitudinea celor două partide relevată in foarte scurta campanie electorală ce s-a declanșat. Din pozițiile conducătorilor lor lipsesc . accentele critice. preocupările fiind concentrate spre lămurirea programelor de guvernare, îndreptate in fond spre aceleași obiective I primordiale — dinamizarea economică, recuperarea resurselor naturale și financiare aflate in stăpînirea societăților ’ străine, reconstruirea economiei naționale.
Valentin 
PAUNESCU

Rio de Janeiro

ii ® ®

agențiile de presă
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, va face o vizită de două zile la Cairo, înce- pind cu 31 august.
Statele Unite trebuie să 

continue flucluarea dolaru
lui în raport cu alte devize, paralel cu intensificarea eforturilor de combatere a inflației — se recomandă într-un studiu elaborat de o comisie a Congresului american. Cursurile fluctuante, se arată în document, constituie cea mai bună alternativă, fiind superioare ca efect parităților fixe;

Șeful delegației indiene 
la convorbirile indo-pakis- 
taneze, Haksar’ sosit la Dacca, a avut o primă rundă de consultări cu ministrul de externe al Republicii Bangladesh, Kamal Hossain. Haksar vă stabili cu oficialitățile din Bangladesh punctele de acord privind o poziție comună care ar urma să fie adoptată în convorbirile cu partea pakistaneză.

La Bonn s_au încheiat> la 16 august, tratativele dintre delegații ale R.P. Ungare și R.F. Germania cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între cele ’două țări. Ele vor continua la Budapesta. în comunicatul dat publicității de agenția M.T.I. se relevă că în numeroase probleme care au constituit obiectul convorbirilor s-a ajuns la o înțelegere preliminară. Șefii celor două delegații vor prezenta rapoarte guvernelor respective. Convorbirile s-au

Consiliul de Securitate condamnă 
deturnarea avionului libanezNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). Consiliul de Securitate a adoptat, miercuri seara, în unanimitate, rezoluția franco-britanică care condamnă Israelul pentru deturnarea, la 10 august, a avionului libanez și avertizează că, în caz de recidivă, Consiliul .de Securitate va elabora dispozițiuni sau măsuri adecvate

„Toate bogățiile Algeriei 
au fost puse in slojba 

cetățenilor ei“
UN INTERVIU 

AL PREȘEDINTELUI 
HOUARI BOUMEDIENEALGER 16 (Corespondență de la Mițcea S. Ionescu). într-un interviu acordat revistei egiptene „Al Mous- saouar" președintele Algeriei, Houari Boumediene, a subliniat că etapa prin care trece actualmente țara sa eștp cea. „a edificării totale, permi- (înd Algeriei să iasă definitiv din starea de subdezvoltare și să fie un stat modern", cu o economie aflată în serviciul intereselor supreme ale poporului. „Cel mai inlportant fapt — a declarat Houari Boumediene — este că am pus toate bogățiile Algeriei în slujba cetățenilor ei".Pe plan extern, președintele Boumediene a relevat eforturile țării sale de promovare a cooperării cu țările maghrebiene. El a arătat, totodată, că Algeria este o parte integrantă a lumii arabe și. de asemenea. o parte indisociabilă a continentului african.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, președintele Boumediene a reafirmat sprijinul țării sale față de popoarele arabe care luptă pentru eliberarea teritoriilor lor o- cv.pate. El a arătat, totodată, că Algeria se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale populației palestinene.______________ __________________  i

Acord peruano-panamez 
pentru apărarea 

resurselor naturaleLIMA 16 (Agerpres). — Guvernele peruan și panamez au semnat un acord în care reafirmă hotărîrea țărilor lor de a apăra resursele naturale de care dispun, inclusiv cele care se află în interiorul limitei de 200 mile a apelor teritoriale. Acordul a fost încheiat de Jorje Fernandez Maldonado, ministrul peruan al energiei și minelor, și de Aritides Royo, membru al Consiliului Național Legislativ al Republicii Panama, cu' rang ministerial, în cursul unei vizite de șapte zile, pe care acesta din urmă a făcut-o la Lima.

pentru a face să fie aplicate rezoluțiile sale.Proiectul de rezoluție depus de Franța și Anglia „condamnă guvernul Israelului pentru violarea suveranității și integrității teritoriale a Libanului și pentru deturnarea de către aviația israeliană a unui avion libanez in spațiul aerian libanez". In termenii textului franco-britanic, Consiliul de Securitate apreciază că acțiunile israeliene privind avionul libanez „constituie o violare a acordului de armistițiu libanezo-israe- lian. a Rezoluției 242 a Consiliului de Securitate, a Cartei O.N.U., a convențiilor internaționale asupra aviației civile și a principiilor dreptului și moralității internaționale".Totodată, rezoluția „invită Organizația Aviației Civile Internaționale să ia în considerație această rezoluție, atunci cind va examina măsurile adecvate de protejare a aviației civile internaționale împotriva unor asemenea acte".
★MONTREAL 16 (Agerpres). — La cererea Libanului, Consiliul Aviației pivile Internaționale, al cărui sediu este la Montreal (Canada), se va reuni în sesiune extraordinară luni, 20 august, pentru a examina deturnarea, de către, aviația israeliană a avionulpi „Caravelle" aparținind companiei „Middle East Airlines".

MA: Vizita președintelui 
Consiliului Central al U.G.S.R.LONDRA 16 (Agerpres). — Tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. care, la invitația Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.) face o vizită în Anglia, a avut joi convorbiri cu Victor Feather, secretar general al T.U.C., și Len Murrey, secretar general adjunct al T.U.C., la care au participat secretari și șefi de secții ai centralei sindicatelor britanice. S-a făcut un schimb de informări privind principalele preocupări ale sindicatelor din cele două țări, precum și asupra căilor de dezvoltare și întărire a legăturilor dintre sindicatele din Republica Socialistă România și Mărea Britanie. De asemenea, s-a procedat Ia un schimb de păreri cu privire la unele probleme actuale ale mișcării sindicale europene și internaționale.
ȘEDINȚA COMISIEI C.A.E.R.

PENTRU POȘTA 
ȘI TELECOMUNICAȚIIMOSCOVA 16 (Agerpres). — Intre12 și 15 august, la Moscova a avut: loc cea de-a 5-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru poștă șil telecomunicații. Au fost examinate, între altele, probleme ale intercom nectării automate a sistemelor de telecomunicații ale țărilor membre] ale C.A.E.R., precum și în legătură cu coordonarea planurilor de dezvoltare a acestei ramuri pe perioada 1976—1980.

MARGINALII

REVERSUL MEDALIEIRasiștii sud-africani culeg ceea ce au semănat. Ei au introdus „Job reservation" (discriminarea in privința angajărilor), unul din preceptele de bază ale apartheidului, potrivit căruia muncile calificate sînt rezervate exclusiv albilor, iar populația de culoare nu are voie să le exercite. Aplicarea în viață a acestei restricții a dus la alte consecințe decît cele scontate. După cum relatează ziarul „Frankfurter Rundschau", rata de creștere a e- conomiei sud-africane a scăzut în ultimul an cu .aproape 3 la sută. (Față de o creștere de 6.4 la sută, cît fusese prevăzută pentru 1972, nu s-a realizat decit i jumătate). Potrivit părerii experților sud- africani, unul din motivele principale ale regresului îl constituie lipsa brațelor de muncă calificate. Numeroase întreprinderi sînt în situația de a

refuza comenzile pe motiv că nu au posibilitatea de a le executa.In consecință, fără ca discriminarea în privința angajărilor să fie anulată oficial, numeroase fabrici și uzine recurg tot mai intens la muncitori calificați din rîndul populației băștinașe. Iar autoritățile trec cu vederea acest lucru.Muncitorii negri însă, o dată angajați, sînt supuși discriminării în privința salarizării. La Johannesburg, după cum scrie ziarul mai sus amintit, asistentele medicale negre, deși au aceeași pregătire ca și colegele lor albe, primesc numai o treime din salariul acestora din urmă. Iar David Hemson, expert în probleme e- conomice la Universitatea Natal, arată că „salariul unui muncitor negru calificat din industria minieră, calculat în raport cu costul majorat al vieții,

se menține la nivelul anului 1911... Salariile albilor, calculate după criterii identice, au crescut, în aceeași perioadă. de două ori".Nu este lipsit de semnificație faptul că se fac auzite voci care cer abolirea discriminărilor atit în ce privește angajarea în muncă, cît și salarizarea. Astfel, Jan^. Marais, un cunoscut bancher din Capetown, a arătat că „dezvoltarea în continuare a țării este posibilă doar fără -<Job reservation»". De asemenea, Gert Beetge, secretarul sindicatului alb al muncitorilor constructori, cunoscut pentru conservatorismul său, subliniind că în industria de construcții nu se mai poate practica „Job reservation", cere „salariu egal pentru o muncă egală, indiferent de apartenența rasială"..
G. D.

JAPONIA

transmit:
desfășurat într-un spirit constructiv și s-a convenit ca ele să continue în curind.

Situația din Cipru. In ul~ timele 24 de ore, poliția cipriotă a operat mai multe arestări in rindul sprijinitorilor generalului Grivas ; a- ceste măsuri au drept scop eliminarea completă a ■ organizației clandestine conduse de fostul lider al „E.O.K.A.", ale cărei acțiuni sint
MISIUNEA „SKYLAB"HOUSTON 16 (Agerpres). — Directorul programului „Skylab", William Schneider, a anunțat că,, in cazul în care va fi. totuși, necesară o misiune de salvare pentru readucerea pe Pămînt a celui de-al doilea e- chipaj, lansarea acesteia nu va avea loc

înainte de 25 septembrie — dată la care urmează să ia sfirșit activitatea .orbitală a celor trei, astronauți. Convingerea oficialităților N.A.S.A., se a- firmă la Houston, este că, în ciuda defecțiunilor survenite, capsula de comandă Apollo va putea funcționa su

ficient de bine pentru a asigura întoarcerea pe Pămînt. Echipele de tehnicieni au primit, de altfel, dispoziții pentru pregătirea nu a unei misiuni de salvare „Skylab 2“, ci a uneia normale — „Skylab 3“ — a cărei lansare va avea loc in octombrie sau noiembrie.

îndreptate împotriva politicii președintelui Makarios.
0 nouă întîlnire între de

legațiile Siriei și Libanului, consacrată relațiilor bilaterale, a avut loc în localitatea libaneză Chtaura. Intr-o declarație făcută la încheierea convorbirilor, șeful diplomației libaneze a apreciat că s-a ajuns la rezultate pozitive într-o serie de probleme interesînd cele două țări. El a menționat că alte probleme se află încă în studiu și că data viitoarei întâlniri siriano-libaneze va fi stabilită ulterior.
De 19 ani la conducerea 

Paraguayului, generalul Alfre- do Stroessner și-a inaugurat, miercuri, cel de-al cincilea mandat prezidențial consecutiv, pe perioada 1973—1978. Constituția țării nu-i va permite să se prezinte pentru a șasea oară la alegeri, în cazul în care nu va fi adoptat un amendament in acest sens.
Explozia unui automobil 

minat de elemen,;e extremiste, provocată în fața unui local din portul Belfastului, s-a soldat cu uciderea unei persoane și rănirea altor 20. In capitala Ulsterului, persoane neidentificate au lansat asupra unui post militar britanic un atac cu rachete, soldat cu rănirea a trei militari englezi.

Luări de poziție 
în favoarea păcii

TOKIO 16 (Corespondentă de la FI. Țuiu). — încetarea celui de-al doilea război mondial, la 15 august 1945. a fost marcată în Japonia prin manifestații și declarații ale guvernului nipon și ale partidelor politice. Sensul ior a fost de a se reaminti tragedia adusă țării de ultimul război mondial, în cursul căruia și-au pierdut viața circa 3.2 milioane de militari și civili japonezi.La adunarea centrală din Tokio, ținută în, prezența împăratului Hirohito. și cu participarea a peste 5 000 de persoane, premierul Kakuei Tanaka s-a angajat să depună eforturi continue pentru a menține pacea în lume și pentru a dezvolta Japonia, avînd permanent în minte învățămintele trase din ultimul război.Partidele din opoziție au dat publicității declarații în care își exprimă hotărîrea de a acționa în direcția păcii. Partidul comunist, rele- vind că lumea intră într-o perioadă a dialogului, a subliniat anacronismul faptului că, la 28 de ani de la terminarea războiului, in Japonia continuă incă să existe baze militare ale forțelor S.U.A.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA o Bucureștii Piața ScînteU. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fae la oficiile. poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi și Instituții Din străinătate, abonamentele sa fac prin nROMPRESFILATEWA'i București ™ 
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