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• Evocînd zilele glorioa
sei insurecții antifasciste 
din vara lui 1944 — Un 
moment cu putere de 
simbol : Bătălia de la 
Podul Băneasa ® Dragi 
cititori, vă oferim carne
tul de reporter (Redacția 
readuce în atenție o in
vitație permanentă) ® 
Piesa românească pe 

scenele noastre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, va face, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, 
de prietenie în

La invitația tovarășului Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-minis- 
tru al guvernului «revoluționar al 
Republicii Cuba, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro-

o vizită oficială 
Republica Cuba

mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicdlae Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Cuba, la 
sfîrșitul lunii august 1973.

Sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a avut loc 
ședința de lucru consacrată unor 

probleme economice actuale

ÎN ÎNTÎMPINAREA

MARII SĂRBĂTORI

ZILE DE RODNICĂ ÎNTRECERE,

ZILE DE SUCCESE ÎN MUNCĂ
Sub conducerea tovarășului 

ț’icolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comlinist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, în ziua de 17 august 1973, a 
avut loc, la Mangailia-Nord. ședin
ța de lucru cu primii secretari ai 
comitetelor județene de partid și 
directorii direcțiilor agricole jude
țene, consacrată unor probleme 
economice actuale.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, Ștefan 
Andrei, precum și miniștri, pre
ședinții Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție 
și Centrocoop, membri ai condu
cerii Comitetului de Stat. al Pla
nificării și Ministerelor Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Ape
lor ; Industriei Ușoare ; Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a prezentat sarcinile ce 
revin . organizațiilor de partid 
și de stat, ministerelor și al
tor organisme economice, tutu
ror oamenilor muncii în cadrul 

LA SARMIZEGETUSA - TIRGU-MUREȘ, 
PRIVIRI IN CINCINAL DIN ZORI PlNĂ SEARA

actualei campanii agricole și acti
vității de pregătire a celei de anul 
viitor și a înfățișat, în mod deo
sebit, obieotivele concrete în ve
derea dezvoltării culturilor tehnice 
și valorificării superioare a pro
ducției agricole de care depinde 
lărgirea bazei de materii prime 
necesare industriei ușoare și ali
mentare. altor ramuri economice.

în spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului, parti- 
cipanții au analizat atît în ca
drul ședinței, cît și pe colective de 
lucru, rezultatele obținute la pă- 
ioase, modul în care se realizează 
pregătirile pentru campania agri
colă de toamnă Ia celelalte culturi, 
pentru strângerea și păstrarea re
coltei în bune condiții, precum și 
măsurile care se impun în vederea 
creșterii suprafeței -ce va fi însă
mânțată la toamnă cu grâu și a 
sporirii producției la hectar, pentru 
recuperarea integrală a rămâneri
lor! în urmă în acest domeniu față 
de prevederile planificate.

Au fost examinate, de asemenea, 
măsurile concrete, stabilite pe fie
care județ în parte, în funcție de 
condițiile sale specifice, care vor 
constitui obiectul unor programe 
naționale de dezvoltare a culturi lor 
de in-cînepă, bumbac și alte plan

te tehnice, a producției de mătase 
naturală, de ameliorare a raselor 
de oi pentru sporirea producției 
de lînă, de realizare a necesarului 
de piei pentru prelucrare.

Analiza și discuțiile care au 
avut loc pe marginea acestor pro
bleme au relevat existența unor 
resurse serioase în direcția valori
ficării superioare a producției a- 
gricole. Aceasta va permite satis
facerea necesităților sporite ale 
aprovizionării populației, a nevoi
lor de materii prime ale indus
triei ușoare și a altor ramuri eco
nomice, concomitent cu creșterea 
eficienței rentabilității îh agricul
tură, a sporirii veniturilor țărani
lor cooperatori și lucrătorilor în
treprinderilor agricole de stat.

în cadrul ședinței s-a stabilit 
să se ia toate măsurile în vederea 
realizării integrale a investițiilor 
și punerea în funcțiune a tuturor 
obiectivelor prevăzute în plan ; de 
asemenea, să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea pla
nului producției industriale la 
toate sortimentele și la toți indi
catorii, pentru respectarea disci
plinei ■ de plan și economice. 
O atenție deosebită să se acorde 
realizării integrale a sarcinilor la 
export.

Pornind de la faptul că preve
derile pentru anul viitor ’s-au de
finitivat și sînt cunoscute de toate 
unitățile economice, în cadrul șe
dinței s-a subliniat necesitatea 
luării de pe acum a măsurilor co
respunzătoare în vederea pregă
tirii realizării planului pe 1974 în 
bune condiții, atît în ce privește 
investițiile, cît și producția indus
trială, să se treacă * la încheierea 
de contracte atît pe plan intern, 
cît și pe plan extern.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ședința de lucru s-a înscris în 
cadrul acțiunilpr inițiate de secre
tarul general al partidului în 
scopul stabilirii unor programe de 
măsuri eficiente menite să valori
fice pe deplin resursele de care 
dispune economia noastră naționa
lă. să asigure dezvoltarea sa acce
lerată, pe un plan superior, pen
tru îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen, în vederea în
făptuirii hotărârilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de creștere permanentă 
a bunăstării materiale a poporului 
nostru.

Cantități sporite de mate
riale de construcțiiCu un bilanț bogat in realizări intîmpină marea sărbătoare de la 23 August și colectivele Combinatului pentru lianți și azbociment de la Fieni. Pînă în prezent, au fost realizate și expediate,- peste prevederi, constructorilor aproape 4 000 tone ciment, 20 000 mp plăci ondulate, 18 km tuburi din azbociment și alte materiale, a căror valoare se ridică la circa două milioane lei.Colectivul combinatului acordă o atenție deosebită și îndeplinirii planului la export, contractele prevăzute pentru întregul trimestru in curs fiind deja onorate, livrîn- du-se ih plus produse în valoare de 300 000 lei valută.

Peste nivelul 
parametrilor proiectațiRăspunzind cererilor suplimentare ale unităților de construcții, muncitorii și tehnicienii Combinatului de lianți și azbociment Bîr- sești-Tg. Jiu au reușit în ultimele zile să realizeze parametrii funcționali superiori celor prevăzuți în proiecte. La ciment, de exemplu, producția medie zilnică este acum cu 3—5 tone superioară celei din zilele- precedente. Indici superiori cu 2 la 6 procente se înregistrează, ■ de asemenea, la producția de plăci din .azbociment’, cărămizi, var și țiglă. Colectivul marii întreprinderi din Bîrsești a livrat de ia începutul anului beneficiarilor interni mai mult de 1 000 000 t ciment, precum și însemnate cantități de alte sortimente de materiale de construcții, fiind hotărît să ridice în continuare actualii parametrii productivi ai combinatului.

Și-au majorat 
angajamentele anualeîn aceste zile premergătoare celei de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate, pe graficele întrecerii socialiste se conturează zilnic noi succese în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, se suplimentează angajamentele asumate. Astfel, colectivul întreprinderii de țevi din Roman, a- nalizind cu răspundere rezultatele de pină acum, a hotărît ca. față de 51 milioane lei, cît s-a angaja.t inițial să realizeze peste prevederi

întreprinderea de prefabricate din beton-Militari din București produce 
anual elemente de construcții pentru un număr de 6 000 apartamente. în 
prezent, colectivul întreprinderii este angajat în realizarea suplimentară 
a încă 60 apartamente. în imagine, un moment caracteristic : din depo
zitul de produse finite sînt dirijate spre șantiere noi elemente de 

construcțiiîn acest an la producția globală, să obțină o producție suplimentară în valoare de 70 milioane lei. .Sporuri însemnate sînt înscrise și la producția fizică : 6 500 tone țevi din oțel fără sudură, din care 500 tone din economii de metal.
O prestigioasă premieră 

industrialăPLOIEȘTI {Corespondentul „Soin- teii", C. Căpraru). — Acum, in ajun de 23 August, o nouă și prestigioasă premieră industrială la uzina ploieșteană ;,1 Mai" : realizarea după o concepție românească a primei instalații complexe de transport pneumatic în pat fluidizat a nisipurilor si lianților din depozitele turnătoriilor la stația de amestec și formare.„Noua instalație, care se compune de fapt din 5 mari utilaje ce lucrează în flux — ne relata ing. Alexandru Simion, șeful atelierului de proiectare utilaj tehnologic — este destinată turnătoriei centrale din Cîmpina, aflată în plină construcție. Ea reprezintă tot ce se poate realiza mai modern în mate

rie, situindu-se din toate punctele de vedere la înălțimea prestigiului recunoscut, obținut în domeniul utilajului petrolier. Gigantul de metal — are peste 85 tone —'transr pontă pe distanțe de la 95 la 170 m materiile pri.rhe din depozit la locul de formare, în așa. fel incit în hală nu se produce ni'ci cea mal mică poluare. Subliniez, totodată, și randamentul foarte ridicat al instalației. Bunăoară, intr-o singură oră se pot transporta 10 mc lianți și 11 tone nisip, performante deocamdată tot in. premieră".
în fabricație — 
un nou produsLa Combinatul de fibre sintetice din Iași a fost elaborată tehnologia de fabricație a unui nou sortiment destinat, cu prioritate, stofei de mobilă. Este vorba de firul „Terorn" textura! grosier. Primele cantități din noul produs au și fost expediate unor întreprinderi din țară, uimind ca în zilele următoare, un lot de 5 000 kilograme de terom, purtînd marca de fabricație a combinatului ieșean, să fie livrat și unor firme din Italia.

%____________________________________________________ ___
(

Pe șantierele energeticii:

RITMUL A CRESCUT, 
RESTANTELE SE RECUPEREAZĂ

® La termocentrala din BRĂILA, cu aproape două sâptămîni înainte de termen, va 
începe să producă grupul nr. 1 de 210 MW ® Constructorii și montării de la hidro
centrala LOTRU vor pune în funcțiune mai devreme grupul nr. 2 de 170 MW ® Astăzi 
încep probele cu apă la hidroagregatul de 7,5 MW de la hidrocentrala NOAPTEȘ

Anul acesta, Ministerului Energiei Electrice îi revin sarcini de o deosebită însemnătate sub aspectul volumului de investiții ; totodată, este prevăzută punerea în funcțiune a unor noi capacități de producere, transport și distribuție a energiei electrice, care vor contribui la sporirea puterii instalate a sistemului'energetic național. Urmărind modul în care se realizează acest amplu program de investiții, ziarul nostru, intr-un articol publicat spre sfîrșitul lunji iulie, a analizat stadiul lucrărilor după primul semestru al anului, relevînd unele rămîneri în urmă pe o serie de șantiere. Ce s-a petrecut de atunci pe șantierele energeticii ? Cum a acționat conducerea ministerului pentru lichidarea restanțelor ?
La întrebările redacției răspunde ing. Adrian GEORGESCU, 

adjunct al ministrului energiei electrice— Răspunzând chemării adresate de secretarul general al partidului cu privire la recuperarea restanțelor și înfăptuirea integrală a planului de investiții pe acest an, conducerea ministerului nostru a adoptat un amplu program de măsuri cu caracter politic și tehnico-organizatoric, care vizează cu precădere intensificarea ritmului de lucru pe acele șantiere rămase in urmă, urgentarea e- laborării, avizării și aprobării documentațiilor pentru lucrările noi ș.a. A foșt, de asemenea, întărită asistența tehnică pe fiecare șantier, mo- biiizînd, in acest sens, atît proiec- tanții din institutele noastre de proiectare (I.S.P.E. și I.S.P.H.), cit și specialiști cu inaltă calificare din 

cadrul ministerului și centralei industriale. Rolul lor este de a soluționa, cu maximă rapiditate, toate problemele deosebite ce apar pe șantiere. Se poate aprecila că efectele unor asemenea preocupări au început să se facă simțite. în atest sens se remarcă ritmurile înalte de lucru înregistrate de constructorii hidrocentralelor de pe Someș! de constructorii și montorii de la Hidrocentrala Lo-tru și de la hidrocentralele de pe Argeș, de la complexul hidroenergetic Cerna—Motru, ale celor care construiesc centralele termoelectrice Brăila, Rovinari- sau care lucrează la extinderea Centralei termoelectrice Brazi.

— Ce ne puteți spune insă des
pre acele șantiere unde, in urmă 
cu o lună, stadiul lucrărilor era 
mult rămas in urmă T— Pe șantierele de la C.E.T. Bor- zești II, extinderea C.E.T. Bucu- rești-Sud, extinderea C.E.T. Galați, deși încă rămase în urmă, se poate constata o anumită înviorare în ce privește ritmul de lucru, stadiile fizice atinse. La șantierul C.E.T. Bor- zești II, bunăoară, există acum condiții pentru respectarea termenului de punere în funcțiune. Rămine însă ca întreprinderile „Vulcan" din București și „Progresul" din Iași, care au mari restanțe în livrarea echipamentelor, atît la cazanele de abur, cit și la instalațiile de tratare chimică a apei, să livreze neîntîrziat toate utilajele contractate. în ce privește șantierul de montaj, acesta și-a organizat activitatea în două schimburi prelungite, astfel că oricând poate face-față unor ritmuri de lucru mult superioare. De asemenea, la hidrocentralele Noapteș și Zigoneni de pe riul Argeș, cu toate greutățile irctîmpinate din cauza intirzierii in livrarea unor echipamente și apara-
(Continuare'în pag, a IlI-a)
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DE CONSTRUCTORI 
® în competiția cu 
timpul ® Cu 4 luni în 
avans ® La întreprin
derea de materiaie izo
latoare Vaslui : Utilaje 
care ar fi trebuit să pro
ducă sînt încă aștep
tate ® Pe schelele Slo
boziei se muncește cu 
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© Taigaua siberiana la 
ora actualității • Febra 
„aurului negru" în lar
gul coastelor Scoției ® 
Triste evadări din „Re
zervația săracilor" • De 
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Ne amintim că actul istoric al insurecției naționale antifasciste armate a fost inițiat și organizat de pa.-..u„! comunist intr-un moment deosebit de dramatic al istoriei patriei, cînd, ca urmare a politicii antipopulare. antinaționale ciuse de virfurile reăcțiunii. de dictatura fascistă, poporul nostru ajunsese la un pas de catastrofă, fiind primejduită însăși existența sa. Com.parind situația de atunci cu cea de astăzi a națiunii noastre.’ ne dăm și mai bine seama ce drum imeps a fost străbătut in răstimpul celpr 29 de ani.Națiunea română este.astăzi o națiune cu adevărat liberă, stă- pînă pe ’ destinele sale ; ea a cunoscut un ritm furtunos de progres pe toate planurile, vieții materiale și spirituale, a-flindu-se în plină înflorire a forțelor sale creatoare, devenind mai puternică decît oricînd în istoria sa. Iar unul din factorii fundamentali ai acestei forțe il constituie unitatea social-politică, strînsa coeziune a rîndurilor ei.Unitatea poporului nostru este opera partidului comunist, o măreață cucerire a luptei revoluționare purtate sub conducerea sa. rezultatul profundelor transformări politice, economice, sociale, spirituale, petrecute în anii socialismului pe baza politicii partidului.Aș.a cum este cunoscut, in țara noastră, ca urmare a cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare și aliații ei,' sub conducerea partidului, a instaurării și generalizării proprietății socialiste in întreaga economie, a fost lichidată exploa-
Vezi ,,Scinteia“ din 14 august, 16 

august fi 17 august 1373. 

tarea omului de către om, iar odată cu aceasta ' au dispărut clasele exploatatoare. în' acest fel, s-a pus pentru totdeauna capăt împărțirii societății în exploatați și exploatatori, in clase antagoniste, cu interese ireductibil opuse. Societatea românească de astăzi este alcătuită numai din oameni ai muncii, egali prin poziția lor față de mijloacele de producție și . interesați deopotrivă în deplina valorificare a resurselor țării, in sporirea avuției sociale, care reprezintă baza, prosperității generale și a propriei bunăstări. in consolidarea orîhduirii socialiste. Tocmai pe fondul comunității intereselor gene

rale fundamentale s-a făurit unitatea social-politică, unitate trainică, durabilă, constituind una din trăsăturile esențiale ce au marcat transformarea națiunii române în națiune socialistă. Ea a îmbrăcat formă instituțională prin crearea Frontului Unității Socialiste, organism politic cu caracter permanent, inmănunchind in jurul partidului comunist toate forțele politice . și sociale ale națiunii.Tăria de nezdruncinat a unității națiunii noastre este indisolubil legată de rolul conducător îndeplinit în ansamblul forțelor sociale de clasa muncitoare. Devenită dintr-o clasă exploatată și asuprită, cum era în trecut, clasa conducătoare in stat, deținătoare împreună cu întregul popor a puterii politice și economice, cunoscind o puternică dezvoltare atît sub raport numeric, cît și calitativ, prin ridicarea considerabilă a nivelului tehnic și cultural, clasa noastră 

muncitoare continuă cu cinste, In noile condiții, glorioasele ei tradiții revoluționare!1 Manifestîndu-se. ca forța de avangardă pe frontul construcției socialiste, ea insuflă întregii societăți trăsăturile ei specifice — spirit revoluționar, fermitate și dîrzenie, disciplină și organizare, devotament nemărginit față de cauza socialismului.Unitatea politică a poporului are totodată ca principal pi-vot alianța clasei muncitoare cu țărănimea, a- lianță făurită încă în focul revoluției populare și ridicată pe o treaptă superioară prin transformarea țărănimii, în procesul construcției socialiste. intr-o clasă nouă, o- mogenă, ce și-a legat existența de marea proprietate cooperatistă.Un izvor de forță al unității poporuluinostru îl constituie, de asemenea, legăturile strînse ce unesc clasa muncitoare și țărănimea cu intelectualitatea, legături întemeiate pe atașamentul ferm față de cauza socialismului, al intelectualității, căreia noua orînduire i-a deschis cele mai largi posibilități de a-și fructifica cunoștințele și capacitatea de creație.Sub influenta mutațiilor care au loc in sfera forțelor de producție și a relațiilor sociale pe măsura înaintării spre socialism se produc, firesc. noi schimbări în rîndurile tuturor claselor sociale, precum și in raporturile dintre ele, schimbări care se reflectă în procesele, de pe acum vizibile in societatea noastră, de ștergere treptată a deosebirile' fundamentale dintre munca fizică
Ada GREGORIA

(Continuare in pag. a Ii-a)
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SCÎNTElA - sîmbâfă 18 august 1973

Evocînd zilele glorioasei insurecții antifasciste din vara lui 1944

DN MOMENT CU PUTERE DE SIMBOL:
BĂTĂLIA DE EA PODUL BĂNEASA

Prîn luptă și sacrificiu a fost cruțat Bucureștiul— în August 1944 — de■ Urgia unei ocupații cumplite și de toate consecințele ei, care atunci — spre deosebire de ocupația din primul război mondial— ar fi fost catastrofală.Mărturii oficiale — care «e păstrează in arhivele de stat — și . lucrări temeinic documentate ale istoricilor, pr.esa. vremii, .■ reportajele fotografice din1 zilele aspre ale insurecției și chiar vestigiile glorioase ale acelei încleștări hotărîtoare —. vestigii ce dăinuiesc încă, după trei decenii, pe locul. luptelor— omagiază eroismul și spiritul de jertfă' ale luptătorilor care — rîn- duiți de strajă, la porțile de miază-noapte ale orașului, in seara de 23 August. — au luptat aprig, au singerat șl au dât co-'’ tropitorllor hitleriști o replică nimicitoare.Dat, trebuie să convenim că cel mai obiectiv, și prin aceasta cel mai prețios omagiu adus vitejiei $1 dîrzeniei apărătorilor de la podul Băneasa este acela al dușmanului însuși pe care-1 Înfruntam, care ne ura de moarte, in vremea aceea, ți care avea ordin să pătrundă — cu orice preț — în Capitală și să înece în singe lupta noastră de eliberare. Astfel, in „Jurnalul de operațiuni'* al grupului de armate „ft-

craina de sud", generalul Alfred Gerstenberg, care ne atacase cu 6 OflO de oameni, înzestrați cu cea mai modernă tehnică de luptă, își recunoaște categoric infringorea, rapor- tînd eșalonului superior — la 24 august, ora 1'1,30 -- că: „Rezistența este foarte dîrză și nu e chip să se pătrundă în oraș".în acea încleștare inegală, luptătorii din garda călare — care' au justificat încrederea cu care iî onorase conducerea insurecției. naționale antifasciste armațe. , — au folosit cu dibăcie, după pilda înaintașilor, fiecare palmă de pămirit românesc, punind în calea invadatorilor apa a- dincă a lacului Băneasa, podul solid baricadat și ' înălțimile acoperite ce dominau cimpul de luptă și îi camuflau pe apărători, împiedicarea absolută a pătrunderii dușmanului în oraș constituia astfel un exemplu clasic de apărare „fără gînd de retragere" ; iar podul de piatră, bine ancorat în glia țării — care a devenit, îh acele ceasuri grele, punctul nevralgic și. totodată, pivotul apărării — capătă astăzi valoare de simbol : simbol al bărbăției și dir- zeniei unei națiuni care Se vrea stăpînă pe destinele ei și care a luptat 20 de veacuri pentru independență, libertate și u- nfre.$1 tocmai pentru a sta

tornici valoarea acestui simbol și a-1 trece, ca a- tare, generațiilor viitoare, conducerea superioară de partid șl de stat a ho- tărît așezarea unei plăci comemorative, chiar pe poziția de apărare a 'luptătorilor de la podul Băneasa ; iar inscripția o- magiălă, de pe marmura albă, se, încheie cu fraza; cuprinzătoare : „SLAVA OSTAȘILOR ROMANI CARE AU LUPTAT PENTRU LIBERTATEA Șl INDEPENDENȚA PATRIEI NOASTRE".lață d,e ce — mai ales iri clipele de mare bucurie prilejuite de apropiata a- niversare a eliberării — se Cade ca toată suflarea românească să-și aducă aminte că podul Băneasa, peste care trec zilnic atî- tea mașini, cu oameni grăbiți, ne-a fost de mare folos — ca și lacul — în- tr-0 vreme Cihd se hotăra acolo soarta Capitalei.Să nu Uite românii — cei de azi și cei de mîine — că în fața acelui pod puternic, Care a stat neclintit de strajă, la cea mai primejduită poartă a orașului — s-a prăbușit, atunci, ambiția hitleriștl- lor : iar pe noi podul a- Cela ne-a ajutat să arătăm dușmanului Că în Cetatea lui Bucur, în capitala României întregită și liberă, nimeni nu poate pătrunde ca intr-un sat fără cilni.Să nu uite niciodată

că „locurile" pe care le-am. pomenit ,și care de atunci au intrât in istorie ne-au ajutat să dovedim lumii că românul știe să se bată și să moară cînd ișt simte existența- în primejdie.Și. tot așa, să nu uităm — nici noi, nici neam de neamul nostru — că iz- blnda din August 1944 s-a putut realiza numai datorită faptului că patrioți, curajoși și hotărîți, in frunte cu comuniștii, au dat semnalul, antrenlnd în lupta sfîntă de e- liberare, intr-un elan sublim, toată suflarea românească, întreaga oaste a țării.în fine, să nu uite $1 să ia aminte generațiile viitoare de români că pilda înaintașilor le creează una din cele mal Înalte îndatoriri cetățenești: a- ceâa de a se pregăti temeinic pentru ziua de mîine, de a apăra și dezvolta marile cuceriri revoluționare ale poporului, tată de ce, îndeosebi tineretul — mîndria noastră și nădejdea de mîine a neamului — trebuie să-și implînte adine, in minte și în inimi, porunca pe care iubitul nostru conducător și comandant suprem al oștirii a rOsti- t-0 răspicat, acum 5 ani, in ziua cind tara toată

Dr@gi cititori, 
wă oferim carnete! de reporter
REDACȚIA READUCE ÎN ATENȚIE O INVITAȚIE PERMANENTĂ
Tn mod firesc, faptele izvorîte din îndemnul 

conștiinței socialiste sînt nenumărate. O parte 
dintre ele sînt înfățișate și în coloanele presei. 
Ele vestesc că stăpînii furnalelor, marilor com
binate, constructorii de fabrici sau de blocuri 
de locuințe, ceferiștii ori petroliștii, medicii ori 
meteorologii, textilistele ori lucrătorii ae pe ogoare, 
ostașii de pe graniță sau stăpînii văzduhului — avia
torii, toți cei ce sînt integrați într-o activitate pro
ductivă, deci practic întreaga țară, sînt autorii unor 
mărețe realizări menite să dea chip mereu mai lu
minos patriei.

Dar, în mod fatal, oricît de puternică ar fi dorința 
ce-l animă, reporterul nu poate fi prezent pretutin
deni unde au loc fapte demne de lauda și stima 
noastră, a tuturor, lată de ce, ca în atîtea alte rîn- 
cluri;- ne adresăm sutelor de mii de cititori ai zia
rului, oamenilor muncii de la orașe și sate, solici
ți ndu-i ca, observînd viața, munca, faptele tovară
șilor alături de care sînt prezenți la marele efort 
constructiv, să ne relateze despre acestea, ajutîn- 
du-ne astfel să conturăm în Coloanele ziarului 

. „Scînteia" Un tablou al celor mai grăitoare, al celor 
mai semnificative dintre ele, să realizăm un cît mai 
cuprinzător portret al colectivității noastre socialiste, 
al dăruirii cu care se acționează pretutindeni pen-

V

tru înfăptuirea mărețului program al partidului de 
înflorire continuă a României, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

Așadar, stimați cititori, vă invităm să ne scrieți 
despre cele mai semnificative realizări, fapte, ati
tudini pe care le intîlniți la locul vostru de muncă, 
în contactul cotidian cu realitatea atit de bogată 
a țării, despre acele fapte care depun mărturie des
pre o înaltă conștiință, despre forța creatoare, res
ponsabilitatea, eroismul simplu al omului comunist.

Vă invităm să selectați cele mai pilduitoare dintre 
pilduitoarele fapte de vrednicie petrecute zi de zi, 
oră de oră, pretutindeni pe pămîntul patriei noastre, 
purtînd semnătura modestă și demnă a oamenilor 
muncii, a comuniștilor, a entuziaștilor constructori ai 
edificiului, socialist.

Vă invităm să ne scrieți despre evenimente deo
sebite din viața colectivelor de muncă, a orașelor 
și satelor în care trăiți, despre Oamenii care fac 
cinste muncii.

Așteptăm, așadar, cu încredere scrisorile voastre, 
convinși că faptele deosebite de viață, realizările de 
seamă, exemplele oamenilor înaintați ai vremii 
noastre vor alcătui laolaltă o imagine reprezentativă 
a timpului în care trăim, a timpului socialist al patriei.

Un oraș in plină dezvoltare

O imagine inedită luată după încetarea focului (fotografia autorului)

sărbătorea o jumătate de veac de la unirea Transilvaniei cu România.Porunca ăceea a tovarășului Nicolae Ceaușescu — care exprimă atit de limpede idealurile de veacuri ale neamului românesc — sună așa :„Jugul asupririi străine poate frina, pentru un timp, poate întirzia evoluția unui popor, dar nu-1 Poate împiedica să-și realizeze aspirațiile de libertate. do unitate și progres, nu poate anihila acțiunea legilor inexorabile ale dezvoltării sociale — dacă acel popor esle ho- târît să trăiască liber".
Marcel OLTEANU 
general-maior veteran,-. - 
comandant 
al Regimentului 
de gardă călare 
în august 1944

Oțelul Roșu, orașul side- rurgiștilor de pe Bistra, cum i se mai spune, a cunoscut in ultimii ani în- . semnate înnoiri pe calea , modernizării și urbanizării. Aici au fost asfaltate peste 3 km de Străzi și trotuare, s-ău , construit un frumos ■complex comercial, o centrală termică, două blocuri de locuințe cu cite 80 de apartamente fiecare, o grădiniță pentru copii- etc. Se află în Stadiu de finisare o cantină-restaurant. o nouă creșă și grădiniță pentru copil, ambele amplasate în zona centrală a orașului. în prezent se iu- i crează din plin la con- 1 struirea unei fabrici de co- 1 voare, la cele trei blocuri ' de locuințe pentru nefami- 1 liști și la stația automată de spălare a mașinilor. Pe platforma industrială a o- rașului s-a început, de cu- rînd;: construcția unei noi ;

oțelării electrice cu turnare Continuă — prima de acest fel din țară — și a unei alte capacități metalurgice. Tot aici, in apropiere de satul Iaz, Se află in construcție o stație dtf transformare de 220/110 kW, care va alimenta cu energie întreaga platformă industrială.începind din anul viitor, în zona centrului civic al orașului se vor construi anual circa 250—300 apartamente proprietate de stat și circa 500 apartamente proprietate personală. Cartierul „Gai" va beneficia de un nou complex comercial. Școala generală nr. 1 va fi extinsă cu încă 14 Săli de clasă și o sală de sport, iar școala generală nr. 2 vor construite alte 8 săli.la fi

Pentru cetățeni,

casă de nașteri, pentru muncitorii Realizările de pină colaborarea dintre popular și cetă- dăruirea cu care ă-
școli, blocuri mineri.acum, consiliul terii,Ceștiâ sprijină orice acțiune întreprinsă în folosul obștii — valoarea lucrărilor executate prin munca patriotică a cetățenilor în 7 luni din acest an se ridică lă aproape 800 060 lei —

constituie garanția fermă că hotărirea de a ridica comună la nivelul de viață și civilizație al unui orâȘ Va fi adusă la îndeplinire într-un timp scurt.

Prestările de
activitate utilă

Nicolae SOARE
președintele
Consiliului popular 
al comunei Godeni, 
județul Argeș

servicii
și rentabilă

COEZIUNEA
•I ■ ■

(Urmare din pag, I)Cea intelectuală, dintre sat și oraș. Rezultanta acestor schimbări este 
o continuă apropiere a claselor și categoriilor sociale, omogenizarea tot mai puternică a societății, ceea ce întărește permanent bazele sociale ale unității națiunii noastre socialiste.Un factor esențial de cimentare a Coeziunii poporului il constituie unitatea frățească dintre oamenii muncii români și Cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, unitate ce s-a închegat ca rezultat al politicii marxist-leniniste a partidului in problema națională. Așa cum se știe, partidul și statul nostru socialist, punind pentru totdeauna capăt discriminării și asupririi naționale și Rasiale practicate în trecut de Clasele exploatatoare, care genera animozitate, neîncredere și învrăjbire într'g oamenii muncii de diferite naționalități, au asigurat deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Manifestări elocvente ale acestei egalități sînt : reprezentarea corespunzătoare a naționalităților conlocuitoare în toate organele centrale și locale ale partidului și statului, în organizațiile obștești ; crearea consiliilor acestor naționalități ; posibilitatea creată de a studia» în' limba maternă și de a o folosi în raporturile cu organele de stat, instituțiile, iri acele unități administratiV-terito- ile locuite și de populație de altă naționalitate decit cea română ; înflorirea vieții cultural-artistice a naționalităților, reflectată in activitatea tot mai bogată a numeroaselor teatre, a sutelor de cămine culturale, biblioteci, ansambluri artistice ce s-au creat In anii puterii populare, in editarea de ziare, reviste și cărți, în emisiunile radiofonice și de televiziune in limbile maghiară și germană etc.Baza materială a egalității în drepturi este continuu consolidată prin politica de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării-, prin imprimarea unui ritm mai accentuat de dezvoltare zonelor altădată, menținute în îna- p.ojiere economică, printre care și cele unde, alături de români, locuiesc și oameni ăi muncii de alte naționalități.Simțindu-se pe deplin egali în drepturi și deopotrivă stăpîni, beneficiind în egală măsură de binefacerile socialismului, cetățenii patriei noastre — fie ei români, maghiari, germani sau de alte naționalități — muncesc cu elan și dăruire pentru înflorirea patriei comune. Iar grija deosebită, permanentă cu care partidul urmărește aplicarea politicii sale naționale, atenția stăruitoare cu care el asigură, prin toate acțiunile sale, întărirea sentimentelor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare de fii egali ai României socialiste, prețuirea rolului și aportului lor în toate sferele con- Țucției socialiste .mobilizează con-‘■uu noi și noi afluxuri de energii Rhspete în această operă, sudează 51-ai trainic frăția dintre poporul r j. și aceste naționalități și, impli- C1T’ Uatea întregului popor.

Evocînd factorii pe care se sprijină coeziunea societății noastre, nu putem sublinia îndeajuns importanța factorului spiritual, a conștiinței. Este bine știut că anii care au trecut de la eliberare, ideologia clasei muncitoare — materialismul dialectic, învățătura marxist-Ieninistă — a devenit ideologia dominantă în societatea noastră. Totodată, sub influența prefacerilor sociale și a amplei activități ideologice-educa- tive a partidului, a avut și are loc un proces de înnoire morală a societății, locul moravurilor și mentalităților înapoiate, de esență burgheză și mic-burgheză, luindu-1 tot mai mult normele eticii și echității socialiste. Acest proces este puternic stimulat prin amplul program de educație comunistă adoptat de partid, vizind in esență formarea constructorilor so-’ cialismului ca oameni înaintați, cu un larg orizont de cultură, cu profunde convingeri comuniste și o morală superioară. Este evident că în condițiile generalizării ei la scara întregii societăți, conștiința, socialistă îndeplinește și rolul unui factor de omogenizare spirituală a poporului, de cimentare și mai puternică a unității rindurilor lui.Făuritorul coeziunii societății noastre, Partidul Comunist Român, este în același timp nucleaul ei, factorul decisiv care-i cliezășuiește trăinicia. Acest rol partidul îl îndeplinește în virtutea înaltei răspunderi cu care și-a îndeplinit și își îndeplinește misiunea sa de forță politică conducătoare a poporului, in virtutea politicii sale, Oglindă fidelă a intereselor naționale fundamentale, a aspirațiilor celor mai scumpe ale celor ce muncesc. Capacitatea partidului de a uni în jurul său întregul popor rezultă din însuși faptul că el este trup din trupul poporului ; din popor se aleg cei mai buni dintre fiii săi pentru a întări necontenit rindurile partidului, din popor se ridică conducătorii de partid, cu poporul împreună se făurește politica sa. Practică încetățenită in ultimii ani in activitatea partidului de a dialoga sistematic cu cei ce muncesc, de a-i consulta și a decide împreună cu ei în toate marile probleme ale țării întărește neîncetat comuniunea organică dintre partid și popor.în aceste zile premergătoare marii sărbători a eliberării patriei, a- vem elocvente mărturii alo unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al conducerii sale, în frunte cu secretarul său ge- nerâl, tovarășul Nicolae Ceaușescu : elanul, abnegația, hotărirea cu care pretutindeni în țară se muncește pentru a intîmpina ziua de 23 August cu rezultate cit mai însemnate în înfăptuirea politicii partidului, in realizarea programului de dezvoltare multilaterală a patriei elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională.Măreață cucerire a epocii inaugurate de actul istoric săvirșlt acum 29 de ani, unitatea socialistă ă poporului amplifică energiile sale, accelerează progresul țării, reprezintă chezășia făuririi acelui viitor luminos spre care năzuiește și pe care îl merită.

I

I

Modernizări in rețeaua 
comercială băcăuanăB AC A U (Corespondentul „Scinteli", Gh. Baltă). — Modernizarea și reprofilarea rețelei comerciale constituie o preocupare de prim ordin a conducerii întreprinderii de alimentație publică din Bacău. De la începutul anului și pînă acum au fost modernizate 20 restaurante, bufete și cofetării. Amintim, dintre acestea, restaurantele din parcul Gherăești și de pe insula de agrement a orașului, bufetele „Zeneș" și „Letea", ■ cofetăria „Prichindel" etc.

I

între 22 — 26 august

Excursii atractive

la munte

și la mare
Pentru cei care n-au plecat, încă în concediu, ca și pentru cei ’ care vor să-și petreacă timpul liber într-un mod cît mai plăcut și util, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București organizează, prin filialele sale din Calea Victoriei 100 și Bd. Republicii 68, excursii pe itinerarii deosebit de a- tractive. Cei care preferă muntele, pot alege unul din traseele care duc spre cabanele Bolboci, Padina, Cheile Zănoagei, Dochia, Banloc, Curmătura, Durau. Toate aceste cabane, locuri ideale de popas reconfortant, oferă turiștilor condiții dintre cele măi bune de cazare și masă. Aceleași condiții bune de recreare și găzduire oferă oaspeților și cabanele „Cuibul dorului", „Muntele roșu" și „Poiana izvoarelor", unde poposesc adesea cei care doresc să-și petreacă o vacanță plăcută în mijlocul munților.După cum ni se comunică de la întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București, în aceeași perioadă (22—26 august) se organizează excursii pe litoral, programul fiecărei excursii cuprinzind și un tur al litoralului pe traseul Neptun- Mamaia.
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| răsturnat 

de-un 
armăsar
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DIVERS
A fost făcut 
pentru 
parcare 
parcul ?Cei care treceau și cochetul părculeț și joacă pentru copii își . „Nu degeaba autorii lor locuiesc pe Aleea străduinței (cartierul Bercenl — București), că... străduința lor (voluntară) este vrednică de lăudat și de urmat". Numai că proprietarii de autoturisme din jur au transformat, treptat-treptat, frumosul pal'c in loc de... parcare, iar spațiul Copiilor de lingă parc într-un „țart" în care mașinile se spală, se gresează, se repară, se probează... Cu alte cuvinte, praf și pulbere s-a ales din toa- ță străduința celor de pe Aleea Străduinței. Se Va „strădui" oare cineva să-i ajute cumva să potolească egoismul brutal al proprietarilor de mașini ?

vedeau locul de spuneau :
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Că un tren pdâte răsturna nu 
. numai un cal, ci și autovehicu

le cu zeci de tai putere e un 
lutru cdtlstătât și din pătate 

' — uneori s-a iniimplat. Dar un 
I cal să răstoarne un ditamai tren 
|' nu s-a mai pomtnit pină la 
I bidiviul năzdrăvan ăl lui Geză 

Caitar din Dumbrava — Satu
rare. Deunăzi, cind. l-a cum
părat, fostul stăpiil, lăudindu-l 
si finind la preț, i-ă spus tui 
G.C. că așa cal nu găsești de
cit in povești și că merge mai 
repede ca trenul, Mergind. cu. el 
spre casă, G,C, și-a pus calul 
la „probă", pt liniă. îngustă de 
cale ferată BotiZ-Livadă. Vă- 
zind că-i fuge... pămîntul de 
sub picioare, cătul a prins ft- 
ripioare (tă-n povtste), iar stă- 
pinul, după el, pe bicicletă. 
Cind l-a ajuns, era prea iirzlu. 
Paimosul bidiviu, tiocnindu-se 
cu mărfarul 45463 și Sillndu-l 
pe mecanit să frineze brusc, lo
comotiva și patfu vagoane s-au 
răsturnat. Noroc că n-au fost 
victime. Dar G.C. a rămas și 
fără cal, și cu o notă de plată

în județul nostru s-au luat in ultimul timp unele masuri menite să contribuie la valorificarea superioară a resurselor locale, în acest sens se înscrie acțiunea de construire a încă opt fabrici de cărămidă, cu o capacitate: de 
Ion HURTUPAN 3,5 milioane bucăți cără- cu promptitudine,orașul Ofelul Roșu, mizi pe an fiecare, pe lin-. Consiliul popular al co-judetul Caraș-Severin S» consiliile populare,/ din niuriei. Cirlogani dispune Jn prezent de g secții de producție și prestări servicii : zidărie-construcții,dulgherie, croitorie de damă și bărbătească, tini- chigerie etc., extrem de solicitate. .Ele au realizat în primul' semestru al a- nului curent o producție în valoare de 452 000 lei, față de planul anual de 600 0()0 lei. Ținindu-Se seama de propunerile locuitorilor, recent s-a mai înființat la Cirlogani și o ceasornicărie, care-i scutește pe oameni să mai bată drumurile pînă la oraș.Realizările prezentate .reflectă preocupările consiliilor populare comunale pentru diversificarea rețelei prestatoare de servicii, din ce ‘în ce mai solicitate de către cetățeni.

în sprijinul
cetățenilorAsigurarea unor condiții Optime de viață locuitorilor comunei noastre, majoritatea din ei mineri la mina Godeni — una dintre Cele mai vechi exploatări miniere de pe meleagurile muscelene — se Înscrie între preocupările de seamă ale consiliului popular comunal. Pentru a susține această afirmație mă voi referi la cîteva din obiectivele edilitar-gospodărești și social-culturale realizate de la începutul anului sau care urmează să fie gata în anul viitor. Astfel, prin contribuția bârfească și in muncă a cetățenilor, prin folosirea judicioasă a resurselor locale s-au. construit : un nou local de școală cu 10 clase și laboratoare, o casă de cultură cu

450 locuri, club, bibliotecă și cinematograf, un cabinet stomatologic, o grădiniță de copii, urmind ca în anul următor să înălțăm alte două asemenea localuri în satele Malu și Capul Piscului, o baie publică în satul Godeni. S-ău mai dat in folosință un pod de lemn lung de 17 m ce face legătura între comunele Godeni și Bughea de Jos și încă 5 podețe din beton pe drumurile comunale, s-au reparat drumurile publice, s-au extins rețeaua electrică "și cea de alimentare cu apă potabilă etc. La toate acestea se adaugă construcțiile realizate în anii trecuți : un complex comercial, cîteva magazine universale moderne, cămine culturale,

comunele Mărunței. CPrbu, Bărăști, Birza, Cungrea, Văleni, Șerbănești și Mil- cbv. De asemenea, pentru a-i scuti pe cetățeni de deplasări obositoare la o- rașe, consiliile populare comunale și-au propus să înființeze noi unități productive și prestatoare de servicii la Sate, să completeze gama celor existente. Producția obținută de la începutul anului de către aceste unități, care funcționează acum in 56 de comune, se ridică la 5 287 000 lei, de două ori mai mult față de realizările obținute in întreg anul 1972. Succese deosebite s-au înregistrat 'în comuna Gă- neasa, unde consiliul popular dispune de secții de construcții și reparații locuințe, garduri și porți; secții de spoieli și zugrăveli, transport de materiale 6tc., care în 7 luni au încasat de la populație peste 680 000 lei. Pentru calitatea produselor sale —
.... .. - .........
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beton.tuburi din pătule prefabricate, turi și metalurgică și strucții â ConsiliuluiIar comunal Slătioarâ și-a ciștigat un bun renume in rindul. cetățenilor, ale căror comenzi sînt onorate
fundații — de porți, armă- secția con- popu-

Nicolae BIȚU 
inspector principal 
la Consiliul popular al 
județului Olt

J

acestei interesante

Azi, 18 august, și mîine, duminică, 19 august 1973, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează, in colaborare cu Automobil Clubul Român, cea de-a Il-a ediție a „Raliului ciș- tigătorilor de autoturisme Loto- Pronosport".La startulcompetiții de largă popularitate se vor prezenta, in afara conducătorilor proprietari de autoturisme cîștigate la sistemele Loto-Pronosport, și alți posesori de autoturisme înscrise în circulație. Astfel, in cursă vor participa 80 de echipaje.Traseele de parcurs pentru concentrare turistică sînt următoarele : București — Ploiești — Brașov — Sighișoara — Bâlău- șeri — Tirnăveni — Sibiu ; Brăila — Buzău — Ploiești — Brașov — Sibiu ; Bacău — Adj ud — Gheorghe Gheorghiu- Dej — Brașov — Sighișoara — Mediaș — Sibiu ; Brașov — Miercurea Ciuc — Reghin — Tg. Mureș — Mediaș — Sibiu ; Sibiu — Rm. Viicea — Tg. Jiu— Petroșani — Hațeg — Sebeș— Sibiu ; Cluj — Tg. Mureș — Sovata — Odorhei — Mediaș — Sibiu ; Rm. Viicea — Drăgășani— Craiova — Tg. Jiu — Rm. Viicea — Sibiu ; Deva — Petroșani — Tg. Jiu — Rm. Viicea— Sibiu.După această etapă de concentrare, care are loc astăzi, par- ticipanții vor pleca în etapa a II-a miine, 19 august, spre București. pe următorul traseu : Sibiu — Rm. Viicea — Pitești — Găești — Titu — București.Sosirea va avea loc în după- amiaza aceleiași zile, pe stadionul „23 August".Concurenții care participă la acest raliu vor putea obține : titlul de ciștigător al1 raliului ; titlul de cîștigător al unei clase; premii și mențiuni ; diplome de participare.
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Țigara 
cu buclucFamiliile Alăzăroaie și Cernat din Momești s-au intilnit la bufetul „Terasa", din Cartierul Lueăcești. După un chef prelungit, Clement Alăzăroaie și-a isprăvit țigările și l-a rugat pe Nicolae Cernat să-l împrumute.— N-am țigări.— De cri n-ai 7— Că nu fumez.—• Și de ce nu fumezi ?— De-aiâ !Simțindu-se „lezat", Alăzăroaie s-a înfuriat, ridicindu-șl toată familia în stare de „a- salt" împotriva familiei Cernat. Scaune stricate, mese răsturnate, sticle aruncate, capete sparte. Și, in final, la tribunal, cîrid s-a tras .linie și s-a adunat, cei doi Alăzăroaie,' Clement și Toa- der, au „incasat" cite doi ani și jumătate, plus plata stricăciunilor. Cam scump, dar... ce nu face omul pentru o țigară 1

I Pescuitul 
| fatal
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Născocind un mod „original" 
de a. pescui mai mult și mai 
rapid, Solymosi Rudolf din Lu- 

■ peni—Harghita a intrat într-o 
casă (al Cărei stăpin nu era 
acasă), apoi, in pivniță, unde a 
căutat o priză, și in. priză a 'in
trodus un conductor electric pe 
care l-a „condus" apoi, pe o 
distanță de peste 100 de metri, 
pină la pirtul Nicău. Apoi, la 
capătul conductorului a montat 
un fel de băț, apoi a intrat cu 
bățul în apă, apoi... Apoi 
mai apucat să vină înapoi, 
fost electrocutat.

n-a
A

Poza cu
pozna dinMirele, venit tocmaiBucurești (strada Lupenl — 31) să-și facă nunta la Slatina, s-a gindit să cheme un fotograf bun, adică meșter, că d-aia lucrează la un complex, chiar în centrul Slatinei și, pe deasupra, îi spune și complex meșteșugăresc. N-aveau de unde bănui nici mirele, nici mireasa, nici ■ nașii și nuntașii cît de „complexă" poate deveni ridicarea pozelor atunci cind u- nul din responsabilii complexului, Constantin Conea, i-a amenințat că... arde clișeele pentru că nu-s achitate. Nici după ce mirele a făcut dovada că a- vansul s-a plătit, Conea nu s-a răzgindit. în loc de poze, dumnealui le-a oferit... pozne. Una din ele : „S-ar putea ca -băiatul» să fi greșit cu pozatul. Repetați nunta". De acord. Dar pentru responsabil să se găseas- ,că un „naș" mai puțin amabil, care să-l îmbie : „Zimbiți, rog !“. Dac-o mai putea. vă

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii1
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AUGUST ADUCE PE ȘANTIERE
REZULTATELE PROMISE DE CONSTRUCTORI

if

în afară de entuziastul colectival Întreprinderii de mașini-grele din București, turboagregatul de 330MW — considerat, pe drept cuvînt, cel mai complex produs industrial realizat la noi in țară — are încă un autor, despre care se vorbește mai puțin. Este constructorul tuturor noilor capacități productive din cadrul întreprinderii bucureștene. inclusiv a- halei de turboagregate unde a avut loc a- ceastă . premieră tehnică : întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj (I.C.S.I.M.) din Capitală. Execuția și funcționarea ireproșabilă a pretențioaselor instalații din hala de turboagregate sint rezultatul direct al competenței profesionale și hărniciei constructorilor , —■ realizatori, aici, ai unor performante tehnice deosebite și intr-un timp foarte scurt. Concludent este faptul că, tot prin munca spornică a acelorași constructori, a devenit posibilă' atingerea capacității finale a halei de 1 200 MW, încă la sfîrșitul acestui an, ceea ce va duce la un cîștig de șase luni față de termenul stabilit.Am adus în discuție aceste lucruri deoarece, ca- și pînă acum, lupta pentru „comprimarea" timpului se desfășoară Ia aceleași înalte cole, sub auspiciile acelorași exigențe. în centrul^ preocupării generale se află, de astă dată, construcția fabricii de oțeluri și a noii capacități de la secția de forjă grea, amindouă cu termen de dare în exploatare in acest trimestru. La fabrica de oțeluri, bunăoară, se contează pe o reducere a duratei de execuție și o devansare a termenului de intrare in producție de cel puțin 15 zile. Nu numai angajamentul ferm al comuniștilor, al celorlalți constructori constituie o garanție în vederea îndeplinirii acestui obiectiv, ci și stadiile fizice atinse la ora actuală, precum și modul exigent și energic în care se acționează, zi de zi, la

In așteptarea probelor tehnologice un nou obiectiv la Pitești — piroliza II

Pentru dezvoltarea zootehniei și sporirea producției de carne și lapte este necesar ca, în fiecare unitate agricolă crescătoare de animale, să se asigure cantități suficiente <le nutrețuri. O sursă importantă de furaje o constituie trifoiienele și fînețele naturale. Potrivit datelor centralizate la minister, în cooperativele agricole mai sînt de cosit 69 009 hectare finețe naturale. Ce se face pentru a se strînge și depozita, în cele mai bune condiții, întreaga cantitate de furaje ? Iată ce ne relatează corespondenții noștri din județele Vrancea, Alba și Botoșani.
VRANCEAîn județul Vrancea se manifestă o preocupare susținută pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje. Zilele trecute, la cooperativa agricolă din Ciorăști, una după alta, remorci- cu lucernă tocată erau aduse și basculate in silozuri. O grupă de 16 cooperatori împrăștiau lucerna în strat uniform, „însilozăm acum lucerna rezultată de la coasa a treia — am aflat de la inginerul șef. Am concentrat în cimp 8 combine și 18 remorci cu care lucrăm în două schimburi, din zori pină tîrziu noaptea". Cooperatorii din Ciorăști au însilozat 1230 tone lucernă, iar peste puțin timp vor începe însilozarea porumbului și a coletelor de sfeclă de zahăr. La fel de bine este organizată activitatea de recoltare și conservare a lu- cernei și în cooperativele agricole din Bălești, Slobozia-Ciorăști, Suraia, Tătăranu unde, în aceste zile, .echipele de mecanizatori și cooperatori execută concomitent cositul, transportul și însilozarea a mii de tone de masă verde.în zona de munte a județului, între cooperativele agricole au fost organizate acțiuni de întrajutorare cu cosași și mijloace de transport. Consiliile populare comunale au organizat asemenea acțiuni și între crescătorii de animale din zona necoope- rativiz-’tă. „Pe dealurile Tojanu și Masa Bîrîi. spunea Ionașcu Nichi- toiu, președintele consiliului popular comunal Paltin, au fost amenajate adăposturi provizorii. tabere de noapte pentru mai bine de 250 cosași. In această săptămînă se va 

toate punctele de lucru. Toate eforturile depuse se înscriu intr-un cuprinzător program de acțiune. Care sint elementele sale de „greutate" ? întrebarea am adresat-o tov. Gheorghe Dimitriu, inginer-șef al șantierului.— In primul rînd, montajul utilajelor și lucrările de finisaje au loo pe parcursul întregii zile-lumină. Lucrările de betoane se desfășoară

In competiția 
cu timpul

ÎNSEMNĂRI
DE PE ȘANTIERUL I.C.S.I.M. 

DE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI GRELE DIN 

BUCUREȘTI

in două schimburi, în scopul folosirii la capacitatea integrală a stațiilor de betoane. în al doilea rînd, cele mai experimentale cadre de pe șantier — maiștri și muncitori — au fost repartizate, cu prioritate, la aceste două lucrări. In sfirșit. o altă măsură, esențială, de natură să contribuie la intensificarea ritmului de execuție o reprezintă specializarea e- chipelor și maiștrilor pe anumite categorii de lucrări.Astfel, s-au înființat echipe care au în sarcina lor numai montajul podurilor rulante sau numai montajul instalațiilor electrice. Desigur, nici problema întăririi disciplinei nu lipsește de pe agenda de lucru a conducerii șantierului, a organizațiilor sale de partid și ele tineret.

termina cositul și strînsul finului de pe cele 1 574 ha de pajiște ale comunei". La fel au procedat și locuitorii din alte comune.Pe văi și colnișe sînt încă mari 

SE COSESC
FÎNEȚELE NATURALE

Lucrul e în toi, dar zeci de mii de hectare își mai așteaptă cosașii, iar ritmul de lucru și 
preocuparea organizatorilor nu sînt la nivelul importanței pe care o au acum recoltarea 

și depozitarea furajelor

suprafețe cu fîn cosit, dar nestrîns. în valea Cremeneț, pe teritoriul comunei Soveja, pe dealurile Mărăș- tilor și Vizantei, am văzut mii de căpițe de fin care trebuie pus la adăpost. Pînă în prezent, în cooperativele agricole au fost depozitate doar 12 250 tone fin față de 27 500 tone, cît este planificat. In această perioadă este necesar ca să fie mobilizate mai multe forțe la strîn- gerea și depozitarea în cele mai bune condiții a lucernei, a ierburilor de pe fînețele naturale.
Ion N1STOR 

Un alt argument în favoarea respectării termenelor de punere în funcțiune : colectivul șantierului a îmbrățișat inițiativa patriotică de a lucra în zilele de 23 și 24 august, precum și în toate duminicile acestei luni.Ca urmare a acestor multiple preocupări, stadiul actual al lucrărilor este avansat. Structura de rezistență a fabricii de oțeluri este terminată. Se lucrează acum la închiderea halei, și ea terminată în proporție de 90 la sută. Singura problemă rămasă : montarea podului rulant de 100 tf sosit in urmă cu citeva zile. Deși ciclul de montaj al a- cestuia este de 3 luni, s-au luat toate măsurile pentru reducerea lui la jumătate.Și la forja grea ultimele pregătiri înaintea „startului" în producție sînt pe sfîrșite. Execuția ei a durat cu două luni mai puțin decît se prevăzuse inițial, ceea ce a permis recuperarea rămînerilor în urmă a- cumulate anterior. Cea mai mare parte a instalațiilor au și fost predate beneficiarului, care, acum, susține cu atenție examenul sever al probelor tehnologice.După calculele inițiale, planul de investiții al lunii august urma să fie îndeplinit c^i trei zile mai devreme. în realitate, ciștigul de timp va fi mult mai mare. Toată lumea acționează cu conștiința clară a a- ceștui lucru. E greu de remarcat o echipă sau alta. Peste tot, același efort rodnic și intens. Și instalatorii lui Nicolae Pintea, și montorii lui Gheorghe Fierestreieru, și electricienii lui Nicolae Tudor sau zidarii lui Ghiță Gheorghe, ca și toți ceilalți muncitori de altfel, sint animați de o singură preocupare : să facă tot ce le stă în putință ca să respecte angajamentul asumat. Iar faptele le dau ciștig de cauză.
Inq. Cristian ANTONESCU

din cadrul combinatului petrochimicFoto : S. Cristian

In multe cooperative agricole din județul Alba, anul acesta,- culturile ’furajere — trifoi, lpcernă, borceag și fînețele naturale — au fost recoltate la vreme, iar nutrețurile sint depozitate în preajma fermelor zootehnice. Dovedind spirit gospodăresc, membrii cooperativei agricole din comuna Da ia Română au depozitat 660 tone furaje, cei din Ohaba — 513 tone, Unirea — 500 tone, Jidvei

— 520 tone. Noșlac — 420 tone. Ber- ghin și Sîncel — cite 400 tone etc. în cadrul asociației intercooperatiste pentru creșterea vacilor de lapte din Alba Iulia s-au organizat acțiuni de masă pentru transportul și depozi- tarea furajelor.Nu în toate zonele județului s-a acționat energic pentru a strînge recolta de fîn. în multe părți, căpițele de fin’ stau în ploaie. In hotarul comunei Măhăceni. pe zeci de hectare sînt căpițe netransportate, iar între ele trifoiul a crescut deja pină la genunchi. „N-am ptitut să transportăm finul — motivează Gheorghe

LA ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE IZOLATOARE VASLUI

Utilaje care ar fi trebuit 
să producă sint încă așteptate

Potrivit planului, pînă la 30 iunie a.c., la întreprinderea de materiale izolatoare Vaslui trebuia să intre în funcțiune — și nu a intrat — ultima capacitate, de producție — secția de carton asfaltat. (Nici cealaltă secție, cu termen la 31 martie a.c., de .vată minerală și produse (Jin vată, nu este dată în exploatare integral). Cauza principală a restanței, pentru că sint și altele : nelivrarea unor utilaje la datele stabilite. La secția de vată, de pildă, care a început să producă, parțial, la 7 aprilie, lipsesc majoritatea utilajelor necesare fabricării sortimentelor din vată. Pentru bunul mers al secției, conducerea întreprinderii a fost nfe- voită să facă o modificare. Instalația pentru fabricarea produselor din vată a fost livrată’’ în termen de uzinele „9 Mai" București, insă ea nu poate fi folosită întrucît nu au sosit o serie de subansamble necesare procesului tehnologie.— Mai sint de livrat 22 de poziții de utilaje pentru a putea fabrica și produse din vată — ne spune directorul întreprinderii, ing. Emil Păn- nescu. Este vorba de motoreductoare, grup motovariator, pompe cu șnec și membrană, generator de ulei cald, un utilaj principal — preincălzitor de aer ș.a. Toate au fost contractate cu o unitate din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Industriei Materialelor de Construcții, din care face parte și întreprinderea noastră. Din capul locului insă, chiar in contracte termenele de livrare nu au fost corelate cu cele de punere în funcțiune a capacităților respective.Cit privește secția de carton asfaltat. pentru aceasta nici acum nu au sosit toate utilajele, multe dintre ele avind termen de livrare, prin contractele încheiate de întreprinderea ce aparține ministerului, de resort, și in luna octombrie a.c.— Pentru partea de carton celulozic ne-au sosit utilajele din import, însă întreprinderea furnizoare nu a asigurat asistența tehnică în măsură suficientă — ne mai spunea directorul unității. Și stăm. In privința
Herman, președintele cooperativei agricole din localitate. Ne lipsesc mijloacele necesare". Aflăm însă că argumentul este cam „subțire" pentru a justifica, cît de cît, risipa de pe 105 hectare finețe și 50 hectare trifoi. Risipă dublă dacă avem in vedere că, pe locul unde stau căpițele, nu mai crește nimic. Adunate, aceste petice însumează cîteva hectare. Că se putea aduce, finul și depozita in șire o dovedește faptul că această cooperativă are 20 atelaje și 3 autocamioane. Nici mijloacele S.M.A. nu sînt folosite. O remorcă aparținînd

S.M.A. Unirea avea arcurile stricate, iar alta era la Turda, județul Cluj, unde efectua prestații. Situația de la Măhăceni nu reprezintă o excepție. Pe traseul investigației noastre am remarcat, în mai multe rînduri, aceeași imagine a căpi- țclor care așteaptă să ■ fie transportate. Sute de căpițe, intercalate cu brazde cosite cu întîrziere. am văzut la cooperativa agricolă Aiudl.Transportul și depozitarea furajelor este in aceste zile una din sarcinile principale . ale. fiecărei cooperative agricole. Direcția agricolă județeană trebuie să ia măsuri grab- 

restului utilajelor, numai Uzina de pompe din București trebuie să ne livreze 37 de pompe, din care n-am primit decît 7. Pentru aceeași secție, alte întreprinderi (GUUPS Suceava, Uzina mecanică Buzău, UUPS Filiași, UUCH Rm.-Vîl- cea, UMUC București) aveau datoria să ne expedieze utilajele în luna aprilie. . Pînă în prezent nu ne-a sosit nimic. Ce înseamnă toate acestea pentru noi, pentru colectivul nostru ? Dacă în trimestrul II am reușit să îndeplinim planul, prin diminuarea acestuia, ținînd cont de condițiile obiective existente, in acest trimestru nu știm cum îl vom realiza. In iulie, de pildă, am realizat doar 70 la sută din plan. Ne este greu să o spunem, dar asta este situația. Centrala ne-a reparti- . zat o mașină de executat saltele din vată minerală de la Berceni, sub . fbrmă de împrumut — pentru care-i’ ți BpulțumftfttA-4-Vdâr aceastaîfiu rezolvă?probleftWtitE o improvizație.Ce efecte negative au generat a- ceste stări de lucruri. Iată opinia șefului de secție vată minerală, sub- inginer Emilia Toderiță :— Am produs mai multă vată decît se prevedea, numai ca să acoperim planul. Oricum, nu putem continua mult timp în felul acesta. Faptul că ne lipsește preîncălzitorul de aer — ca să dau un exemplu — ridică consumul de cocs. Apoi, unele lucrări au fost executate necorespunzător de către TCMI Iași. Podul rulant a fost terminat cu o întîrziere de aproape 2 luni. Pentru alimentarea cu materie primă a cu- bilourilor am folosit... roaba.La tinăra întreprindere din Vaslui lucrurile merg greu chiar de la debut. Și nu din vina colectivului de aici, ci în primul rind a furnizorilor de utilaje — mulți la număr — și chiar a centralei de resort din minister. O situație ce se impune grabnic înlăturată ■!
Vasîle IANCU 
corespondentul „Scinteii”

B B B @ B Bnice pentru impulsionarea acestor lucrări in vederea asigurării unei puternice baze furajere.
Ștefan D1NICA

BOTOȘANIIn majoritatea unităților agricole diri județul Botoșani, recoltarea furajelor este bine organizată. La cooperativa agricolă Cucorăni, de pildă, s-au recoltat, la timpul optim, toate cele 212 hectare finețe cultivate. întreaga cantitate de fînuri este bine depozitată. De asemenea, s-au însilozat 806 tone nutrețuri. în prezent, se execută coasa a 4-a la trifoliene, de pe urma căreia se va realiza un important spor de furaje. Același spirit gospodăresc l-am întîl- nit. și la cooperativa agricolă Buee- cea. unde s-au recoltat și depozitat 1 600 tone fînuri, ceea ce va asigura hrană pentru întregul efectiv de animale. Cantități mari de furaje s-au asigurat și în fermele zootehnice din Virfu-Cimpului, Drislea, Românești etc.Nu in toate cooperativele agricole se manifestă același interes pentru echilibrarea balanței furajere. La cooperativa Trușești. de pildă, pentru cele 350 vaci și juninci s-au strîns doar 150 tone fîn. Deficitul este o consecință a slabei preocupări a consiliului de conducere. De pe 40 hectare lucernă anul I nu s-a luat, pînă acum, nici o coasă. Cultura e înflorită și tulpinile lignifiațe. De asemenea, de pe 14 hectare cu finețe s-au depozitat doar 7 tone fin. La suculente, față de necesarul de 3 500 tone, se înregistrează un deficit de 1 250 tone.Asemenea neajunsuri trebuie înlăturate cit mai repede. Organele agricole județene să nu se mulțumească cu faptul că în cîteva unități sint furaje destule. Important este ca în toate fermele zootehnice să se creeze condiții pentru realizarea producțiilor prevăzute la carne și lapte.
Nicolae ZAMFIRESCU

CU 4 LUNI ÎN AVANSîntreprinderea „Feroemail" Ploiești. Aici, datorită unei bune colabo- ‘ rări intre proiectant, beneficiar și constructor (T.C.I.-Prahova), a unui simț gospodăresc colectiv, lucrările de construcție și montaj au mers intr-un ritm accelerat. Astfel, lună de lună s-au cîștigat zile prețioase. n Așa s-a ajuns ca astăzi, la hala mare de turnat tuburi centrifugale, să se înregistreze un avans la montaj de aproape 4 luni de zile.— Tocmai ne pregătim să începem probele tehnologice — ne-a spus ■ ing. Dumitru Enache, directorul unității. Pentru ca lucrările să meargă mai repede, uzina a dat constructorului o mină de ajutor, in sensul că 5 : echipe de mecanici, electricieni, lăcătuși au lucrat efectiv la montajul agregatelor. Avem toate cele necesare și credem că fabricația tuburilor ■ centrifugale va începe nu la 30 decembrie, cum prevede documentația, ci la sfîrșitul acestei luni. In fotografie : Șefii de echipă — monlorii ii Gheorghe Hăpău și Maxen Răducanu, împreună cu directorul unității, verifică calitatea ultimelor operațiuni la montajul mașinii de turnare a tuburilor.
Pe schelele Sloboziei 
se muncește cu sporPe șantierele Sloboziei — in prezent se construiesc aici un hotel cu 6 etaje, o sală de cinematograf' cu. 800 delpcUri. casa de cultură a sindicatelor. o școală și o creșă, noi magazine, 400 de apartamente etc. — se muncește cu însuflețire. Chemarea, secretarului general al partidului de a se asigura în lunile august și septembrie un ritm intens de lucru pe șantiere, pentru finalizarea grabnică a obiectivelor aflate in construcție, a avut un puternic ecou in rîn- dul colectivului nostru. La recenta adunare generală a oamenilor muncii, constructorii noștri și-au exprimat hotărîrea de a accelera ritmul de lucru, angajindu-se să dea în folosință cinematograful cu o lună înainte de termen și să recupereze rămine- rile în urmă de la unele loturi. In acest scop, se folosește la maximum capacitatea utilajelor, extinzîn- du-se schimbul II Ia săpături, la turnarea betoanelor și montarea panourilor. De aproape o lună, autobasculantele, macara- Iele-turn și excavatoarele, stația de betoane lucrează, zi și noapte, fără întrerupere. Totodată, s-a

făcut o. redistribuire a utilajelor și a mijloacelor de transport, .in funcție de graficele de execuție reactualizate.; jRenț/u grăbirea,; fb.lbșăsc și alte metp-"S de. La ■ blocul, de ’ 105: apartamente, bunăoară, precum și. la alte clădiri, inițiativa ,.Săptămîna și nivelul" s-a dovedit deosebit de eficientă. La fiecare sfîrșit de săptă- mînă, constructorii raportează ridicarea a încă unui etaj. în acest fel, s-a reușit ca darea în folosință a unor blocuri să fie devansată cu una pînă la trei luni.Analizînd cauzele ce au generat rămineri in urmă la unele obiective și avind. in vedere volumul mare de lucrări planificate în semestrul II, comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii, întregul colectiv de constructori și montori au hotărit să lucreze în zilele de 23 și 24 august, cu eficiență sporită. în plus,, față de măsurile luate pînă acum, au fost inițiate o serie de acțiuni pentru întărirea disciplinei, efectuarea controlului zilnic în toate punctele de lucru. Prin mai buna organizare a muncii și utilizarea judicioasă a materiaRESTANTELE SE RECUPEREAZĂ 1(Urmare din nag. U taje. s-au luat măsurile necesare pentru ca, în lunile septembrie și, respectiv, noiembrie a.c., de aici să poată 1'i pulsați rețelei naționale primii kilowați-oră de energie electrică.
— Pină la această dată, pe șantie

re s-au acumulat mari stocuri de 
utilaje tehnologice rămase încă ne
montate. Concret, ce vă propuneți 
pentru montarea lor grabnică ?— In primul rînd am stabilit liste concrete cu acele echipamente care se vor monta in cursul lunilor august și septembrie, precizind, in acest scop, echipele de montori și termenul limită pină la care vor fi montate utilajele respective. Totodată. am organizat urmărirea mai insistentă a stadiilor de fabricație și de livrare a echipamentelor. Se impune insă un mai mare efort și sprijin din partea furnizorilor noștri de utilaje pentru respectarea obligațiilor asumate prin contracte. întîr- zierile mari in livrarea de către întreprinderea constructoare de mașini din Reșița a grupurilor termo- energetice de 50 MW pentru centralele Govora și Pitești, a agregatelor hidroenergetice și echipamentelor hidromecanice pentru hidrocentralele de pe Someș, Olt și Argeș, ca și restanțele mari ale întreprinderii „Vulcan" din București în livrarea cazanelor pentru C.E.T. Borzești II. a completărilor pentru cazanele de la C.E.T. Pitești și Govora, a unor echipamente pentru instalațiile de tratare a apei de la centralele Borzești. Govora, Iași. București-Sud. București-Vest. Brăila ș.a., creează mari perturbații în realizarea planului de investiții, periclitează punerile în funcțiune la o serie de o- biective energetice de maximă importanță pentru economia națională. De asemenea, intîrzierile importante 

lelor de construcție am reușit ca in primul semestru să reducem simțitor cheltuielile de construe-. .țiev.țGu^prilejul dișcu- 
i ■tătil'isȘtc.inilor de plțtp. pe. semestrul II și anul ;<1974< au fost evidgn.; țiă'te noi rezerve 'dtj reducere a costului lucrărilor, la a căror valorificare s-a trecut imediat.Constructorii . noștri sînt ferm hotărîți să muncească în așa fel ineît toate obiectivele să fie gata la termen sau chiar în devans. Anul viitor ne așteaptă sarcini sporire’. construcția a peste 800 de apartamente. a. t unei școli, 6 laboratoare și ateliere școlare, a unei creșe, a’ unor magazine, a unui cămin, extinderea rețelei de apă de la o * nouă sursă și altele,. ' care vor contribui la . dezvoltarea social-c'ul- turală a orașului din’’ inima Bărăganului.
Cristache CANE- 
Hr maistru, șef de ‘ 
lot. Ion S1MION, , 
macaragiu, Con- ■■■■ 
stantin POPESCU, 
inginer ■din grupul de corespondenți voluntari ai. „Scinteii" de Ia întreprinderea județeană de construcții-montaj Ialomița.
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în livrarea unui număr mare de apar • rataje de către întreprinderea „Elec- troputere" din Craiova pun sub seipj-j nul incertitudinii darea in funcțiune, la timp a o serie de stații electrice de 220 și 110 kV. 1 Este de așteptat ca analizele frecvente pe care le-am efectuat la toate nivelurile, cu cele două ministere constructoare de mașini și unitățile aparținînd acestora, să fie urmate neîntîrziat de măsuri practice, conr, crete pentru livrarea imediată a e-. chipamentelor și aparatajelor desti-. nate noilor obiective. r ■
— Anul 1973 este și un an pregă

titor, de mare importanță, pentru 
ceea ce se va realiza în domeniul 
energiei electrice, in ultima, periqa.-- 
dă a. actualului cincinal. In acestn 
sens vă rugăm să ne prezentați sta-, 
diul lucrărilor de investiții ce aii. 
termene de finalizare în anii 1974- 
și 1975. tCj— Pe aceste șantiere ritmul ia&‘ lucru este bun, acest lucru con(ț{-i tuind o dovadă certă că punerile'îp. funcțiune se vor face la termen. în această perioadă sint prevăzute .sp, producă ■ Grupul nr. 3 de 170 MW de, la Lotru, cele două grupuri de 210 MW de la C.E.T. Brăila, grupul de 330 MW de la Rovinari ș.a. La o șe-; rie de obiective există chiar posibil litatea devansării termenelor de în-, cepere a producției. Bunăoară, iă centrala hidroelectrică Mărișelu db pe Someș, lucrările de construcție prezintă un mare avans față de grafic, care ar permite punerea în. funcțiune a instalațiilor cu, 6 luni: mai devreme. Cu o condiție însă — și anume : constructorii de mașijil din Reșița să devanseze, la rindul. lor, livrarea utilajelor și echipameh/ telor .destinate acestei centrale.

Convorbire realizalâJ9
Ing. Ion LAZAB
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PIESA ROMÂNEASCĂ
PE SCENELE NOASTRE

INTRE DOUĂ STAGIUNI, RETROSPECTIVĂ Șl PERSPECTIVĂ

■

cinema
Manifestări consacrate 

zilei de 23 August

înalta prețuire a piesei românești. clasice și contemporane, ca expresie a legăturii nemijlocite a creației cu realitatea, cu viata și năzuințele maselor angajate în transformarea revoluționară a societății, îndemnul la stimularea neobosită a dramaturgiei originale străbat ca un fir roșu istoria teatrului românesc încă din anii începuturilor.„Pînă nu vom avea un repertoriu de drame și comedii naționale nu vom putea să avem nici actori buni, nici teatru național", scria in 1862 Nicolae Filimon, care arăta că „subiectul național bine ales și bine interpretat deșteaptă în inima românului sentimentul patriotismului, al-gloriei și al virtuților străbune".Aceste idei constituie permanențe ale istoriei și criticii noastre teatrale și, sintem siguri, o antologie elaborată sub semnul pledoariei pentru drama și comedia originală n-ar omite pe nici unul dintre ade- vărații noștri făuritori și comentatori de teatru.Promovarea cu predilecție a textului autohton inspirat din actualitate constituie și unul dintre cele mai importante principii ale politicii noastre culturale — piesa românească de valoare, îndeosebi cea inspirată din contemporaneitate, din realitățile de „aici și acum", fiind considerată ca principalul mijloc de a exercita o funcție activă, de a contribui, prin teatru, la modelarea conștiinței socialiste.Bilanțul sfîrșitului de stagiune 1972—1973 vorbește despre 43 de

piese românești care au văzut în premieră absolută luminile rampei Ne aflăm în fața unui indiciu cantitativ care conține nu numai premisa, ci și realitatea unor succese artistice de ținută. Se demonstrează receptivitatea, convingerea și dăruirea cu care dramaturgii au răspuns apelului adresat de partid de a oglindi amplu, pătrunzător și profund realitățile sociale, de a milita pentru transformarea revoluționară a societății, precum și adeziunea de care textele s-au bucurat in rîndul colectivelor artistice. Transpunerea scenică a textelor românești a fost încredințată cel mai adesea unor regizori prestigioși și actori prețuiți. Valoarea textelor, conjugată cu cea a montărilor, a dus și Ia cea mai însemnată reușită : succesul de public al piesei originale noi.Deschidem azi, prin opiniile cu privire la creația dramatică recentă, dezbaterea consacrată stagiunii 1972—1973 — preocupați fiind să definim mai exact măsura în care piesa românească izvorîtă din actualitate devine o expresie a timpului de transformări revoluționare pe care il trăim, răspunde exigențelor spectatorului contemporan, contribuie la modelarea omului nou.Ne propunem, de asemenea, in cadrul dezbaterii pe care o inaugurăm astăzi, să ne oprim asupra valorii reprezentative a eroului dramatic contemporan, precum și asupra plusurilor și minusurilor pe care le-a înregistrat stagiunea precedentă in privința artei spectacolului.
Investigații în miezul 
problemelor sociale

Spiritul militant 
al creației teatraleSintem incă la ora bilanțurilor. în momentul de față, noile piese românești ar trebui să se afle pe masa -regizorilor implicați pină la contopire în conflictele pe care toți le-am trăit, dar care pentru fiecare din noi, viitorii spectatori, sint inedite ; ele ar trebui să inceapă să obsedeze pe actorii ce trăiesc neliniștea creării unor personaje asemenea oamenilor pe care i-au intîlnit in jurul lor și pe care îi vom cunoaște pe scenă pentru întîja oară, iar scenografii să gindească la plăsmuirile de carton și pînză mai reale decit viața reală. Și nu în ultima instanță, neliniștea aceasta ar trebui să stăpinească și pe directorii de teatru în așteptarea decisivei întîlniri, cea menită să valideze sau nu opțiunile lor — întilnirea cu publicul.Pentru că o instituție teatrală își Justifică existența în funcție de ceea ce a realizat pe tărîmul promovării dramaturgiei naționale, in funcție de pasiunea caro o pune în descoperirea noului autor și a noii piese a autorului consacrat, în funcție de asigurarea celei mai bune distribuții și a celei mai competente direcții de scenă!) ca și a unei „lansări" corespunzătoare.înaintea pronosticurilor sînt binevenite și retrospectivele care au valoare numai in măsura în care se transformă din simple inventare in indicii privind drumul dramaturgiei originale și momentele ei de impact cu publicul. Din acest punct de vedere, stagiune;!" care a trecut a fost fertilă. S-au jucat multe piese originale, din care cronicarii au reținut in special pe cele semnate de Mihnea Gheorghiu, Petru Vintilă, I.D. Sirbu. Romulus Guga. Ion Băieșu. Mircea Bradu, Aurel Gh. Ardeleanu. Prin piesa lui Petru Vintilă, de pildă, unele tradiții ale teatrului sentimental românesc s-au convertit într-o expresie nouă, menită să pună în valoare un ideal etic pozitiv. Prin Un fluture pe lampă de Paul Everac și prin Puterea și Adevărul de •Titus Popovici, stagiunea a demonstrat că dramaturgia românească a trecut pragul examenului de maturitate și că se află acum în situația favorabilă de a putea reliefa acele conflicte decisive, hotărîtoare pentru destinul individului, pentru opțiunile civice. > Dramaturgia noastră a dovedit, deci; că poate să depășească stadiul unor conflicte minore, periferice și că știe aborda întrebări grave, acute, e- sențiale pentru progresul social. Despre conflictul, personajele și

L________

semnificația fiecărei piese in parte s-a mai scris și am mai scris, dar ceea ce rămine la sfirșitul acestei stagiuni mi se pare a fi mai mult decit mai multe titluri care intră în circuitul operelor remarcabile, ci un drum care poate fi urmat, o direcție, un alt mod de a privi cîteva caracteristici ale dramaturgiei noastre.în primul rînd, desigur, actualitatea ; ea nu este doar o simplă situare decorativă în timp, o însăilare de fapte care rămîn la nivelul epidermic al observației, la banale in- timplări care escamotează conflictele cruciale. Piesele amintite și altele demonstrează că pentru dramaturgii noștri teatrul redevine acea tribună ce dezbate întrebările fundamentale ale omului. Or, o mișcare teatrală nu-și poate defini profilul decit în măsura in care are forța matură să pătrundă in miezul acelor probleme sociale care prin ponderea lor, prin gravitatea și prin amplitudinea lor implică nu un in- divid sau altul, ci întreaga societate "într-o dezbatere condusă cu luciditatea prospectării șl aflării adevărului.Semnele bune sînt. deopotrivă și. , din partea publicului, adeverindu-se ceea ce s-a spus nu numai o dată că spectatorul trăiește conflictul de pe scenă cu atit mai intens cu cit l-a trăit și el. Dar prin aceasta nu trebuie sa înțelegem identificarea măruntă cu întimplările banale de fiecare zi (această optică ar duce în cele din urmă la piese de factolo- gie măruntă), ci ceea ce spectatorul a trăit ca ins socTal, ca om angrenat intr-un organism cu o anume structură morală, ca parte a unui întreg. De aceea, piesele amintite au avut ecoul de public amintit și mai ales și-au prelungit acest ecou dincolo de spectacolul propriu-zis. Explicația : gravitatea întrebărilor, faptul că opțiunile în fața cărora se găseau eroii erau absolute și nu aleatorii, iar consecințele nu priveau doar împrejurări conjuncturale, ci drumul omului în viață.Iată cum se confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, adevărul că publicul nu opune rezistență la piesa cu o pondere a ideilor deosebite, la piese-dezbatere. Dimpotrivă. Deci, dacă ne raportăm la stagiunea trecută, am spune că în măsura in care vom continua ceea ce a avut pozitiv, ne putem aștepta nu la multe piese (aceasta nici nu e esențial), ci la mult. Adică la piese de mare anvergură.
Valeriu RAPEANU

Anul teatral abia scurs lasă în urmă-i nu atit amintirea unor spectacole-eveniment, cit sentimentul unei strînse suduri conceptuale privind rosturile și drumurile teatrului nostru astăzi. Ambiția, ba chiar,, adesea, goana după isprăvi artistice izbitoare prin formele .construcției ori prin modalitatea expresiei s-au resorbit, pentru a da întîietate unui climat general de penetrație calmă, dar a- dincă în problematica actuală a societății noastre și a intereselor ei de viață și' de creștere.A vorbi, in acest context, de masiva, preponderenta prezență in repertoriu a literaturii dramatice autohtone, ca de un factor determinant al acestui climat, este, desigur, necesar. Dar nu îndeajuns, dacă nu adăugăm că promovarea acestei literaturi a fost susținută de o marcată unitate de vederi, de atitudine și de tendințe, că scrierile ce configurează această literatură poartă solidar, . în mesajele lor, chemările vremii, ale omului și ale construcției noastre revoluționare, că ele.șipt animate solidar de același suflu patriotic. Așa privită, cantitatea de lucrări (nerelevantă, desigur, in sine) devine. în- cazul de față, calitate.E, in fugara încercare de definire a stagiunii trecute, pe care o facem, prea puțin edificator să dozezi și să ierarhizezi valorile. Neîndoios, au fost lucrări remarcabile și au fost lucrări de mai joase, chiar îndoielnice. însușiri. Dincolo de fatale deosebiri în minuirea mijloacelor artistice se cuvin reținute diversitatea timpurilor de investigație a realității, diversitatea formelor în care această realitate e transpusă ca ficțiune dramatică, tonurile variate în care e dezbătută, scala întinsă a conflictelor cu care actualitatea și problemele actualității confruntă pe individ în aspirația realizării sale umane, in mutațiile ce le încearcă, în efortul integrării lui in procesul devenirii istorice a societății. E de ajuns, pentru a surprinde această diversitate, să pomenim, doar cu titlu exemplificator, citeva din lucrările memorabile ale stagiunii : profundul sondaj în dialectica revoluției și a construcției revoluționare care e Puterea și Adevărul de Titus Popovici ; incizia pe care Paul Everac o face, cu Un fluture pe lampă, în conștiințele lesne derutate de ispitele amăgitoare ale .parvenirilor' repezi ; amara incursiune în universuri umane tulburate de sentimentul culpabilității, pe care o întreprinde D.R. Popescu în O pasăre din-

tr-o altă zi ; infuzia de actualitate in datele cruciale ale istoriei noastre, așa cum e realizată de Mihnea Gheorghiu in Zodia taurului ; accentul pus de Petru . Vintilă, in Casa care a fugit pe ușă, pe irezistibila forță stenică a comunistului, . forță revelatoare de înnoiri revoluționare ; paleta diversă folosită' de Romultțs Guga, in Speranța nu moare in zori, pentru a descifra sirpbolic valoarea opțiunilor civice ;. feluritele aspecte sub ! care etica și substanța eroică a conștiinței comuniste se înfățișează la Corneliu Leu (Femeia fericită), la I.D. Sirbu (A doua față a medaliei), la Silvia Andreescu 'și Theodor Mănescu (Dragostea noastră), la C. Chirită — M. Raicu (dramatizarea romanului Oțelul) etc. etc. Tabloul poate fi întregit de. o seamă de alte titluri de două și de trei ori mai numeroase. El ni se pare destul de edificator și așa, chiar dacă i se pot reproșa și unele neajunsuri, pe planul- comediei satirice, pe planul psihologiei actuale, al problematicii, al ambitusului tematic. de valori artistice.Ce va fi, cum va arăta viitoarea Stagiune ?■ întrebarea iși căută răspunsul raportindu-se, firește, dincoace de orice alte cerințe principiale și general știute, ale repertoriului și ale slujirii lui. la moștenirea lăsată de anul teatral care „și-a făcut datoria", la ceea ce se cuvine practic fructificat și Ia ceea ce se cuvine abandonat din această moștenire. Fiindcă o stagiune e un act di- recționat spre anumite perspective, deschis unor orizonturi caracteristice momentului social și istoric în care se desfășoară.Ceea ce rămine ca o trăsătură de nepierdut, caracteristică anului scurs, este larga deschidere spre dramaturgia autohtonă contemporană, de suflu contemporan și de rezonanță' contemporană în spiritul spectatorului, spre o dramaturgie pe care ne-am obișnuit s-o numim politică, dar de al cărei ințeles participativ, militant participativ, la temeiurile, vibrația și elanul construcției . noastre materiale și spirituale, parcă abia stagiunea lăsată în urmă ne-a prilejuit să ne pătrundem. E. desigur, cucerirea cea mai de preț a stagiunii. Care va fi, desigur, cu atit mai subliniat, mai energic și mai măiestrit fructificată în stagiunea 'viitoare, cu cit, in această stagiune, poetul dramatic e chemat să cinstească al treizecilea an, an jubiliar, de la marea eliberare din August...
Florin TORNEA

• Autostop : LUMINA — 5: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventura lui Poseidon : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20.30. FESTIVAL — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 10.45. 
»'Polițistul : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA DI
NAMO — 20.
• Urmărire la Amsterdam ; 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 19,45, FA
VORIT — 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, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20,15.
o Cartea junglei : CENTRAL — 
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,30.
• Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia : DOINA — 11; 13,15; 15,45. 
a Jucătorul : DOINA — 18; 20,30. 
a Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9 — 18 — in 
continuare.
• Program de documentare : 
TIMPURI NOI — 20,15.
a Dragostea începe 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 — 9; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
EXCELSIOR — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUZEȘTI — 9; 11,30:
13,45; 16; 18,15; 20,30, Ia grădină
— 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
o La răscruce de vlnturi : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30 15,45; 18,15; 
20,30, TOMIS—9; 11,15: 13,30; 15,43; 
18,15; 20,30, la grădină — 20.
o Un om in sălbăticie : — AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la gjădină — 20.
• Florentiner nr. 73 : UNIREA — 
16; 18,30.
• învățătorul din Vigevano — io; 
12; 14; 16.30; 18,30, Blow-up — 
20.30 : CINEMATECA (sala U- 
NION).
a Distratul î MELODIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN - 8,45; 10.30: 12,30: 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, la grădină — 20. 
a Te așteptăm, flăcăule : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.
a Pe aripile vintului : POPULAR
— 10; 15; 19,30.
a Lumea se distrează : MUNCA
— 16.; 18; 20, VITAN — 15,30; 
17,30; 19,30, la grădină — 20.
a Jandarmul la plimbare : ARTĂ
— 1Ș.30; 18; 20,30, la grădină — 
20, BUCEGI - 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 20.30. •
a Ultimul cartuș : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
o Ordonanța Selmenko,: PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
a Tu, el șl micul Paris : LIRA
— 15.30: 13: 20,15, la grădină —20. 
o Antoniu și Cleopatra : FLO- 
REASCA — 15.30; 1:1.
O Cu copiii la marc : RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.
o Ciprian Porumbescu : COS
MOS — 15,30; 19.
a Cu miinilc curate ^ Ultimul car
tuș — VIITORUL — 15,30: 19.
o . Simon Templar intervine ; 
PACEA — 15.45: 13; 20.15. ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
O Fluturii silit liberi : GIULEȘTI
— 15.30; 18; 20,30.
a Aventurile lui Babușcă : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
O Rond de noapte : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
a Poliția mulțumește : DACIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15: 20130.
a Tecumseh : FLACARA — 15,30; 
17,45; 20,15.
o Acea pisică blestemată : GRA
DINA UNIREA — 20,15.
o Ce se intimplă, doctore ? : 
MOȘILOR — 15,30, GRADINA MO
ȘILOR — 20.

în unitățile militare, instituții militare de învățămînt, case ale armatei din întreaga țară au loc in aceste zile numeroase manifestări cultural-educative organizate in cinstea celei de-a XXIX-a a- niversări a insurecției naționale antifasciste armate. In cadrul unor expuneri, simpozioane, seri tematice, montaje literar-muzicale sint evocate tradițiile revoluționare ale poporului nostru, rolul Partidului Comunist Român în înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate, participarea armatei române la insurecție și la războiul antihitlerist, munca eroică a poporului pentru construcția socialistă.La Casa centrală a armatei s-au desfășurat simpozionul „Insurecția națională antifascistă armată de la 23 August 1944 — piatră de hotar în istoria patriei", montajul literar-muzical „Scump pămînt al țării mele", precum și seara tematică „23 August 1944 Oglindit în muzica de masă"..Biblioteca centrală a Ministerului Apărării Naționale a organizat, in cinstea sărbătorii de ia 23 August, o bogată expoziție de carte

ce reunește lucrări valoroase apărute în anii socialismului.Tot în cinstea zilei de 23 August, în Editura Militară au apărut mai multe lucrări, printre care „Studiul strategic operativ" ; „Armata română pe frontul antihitlerist" și volumele de versuri „Stema din inimi" și „Strofe la pămîntul țării".în județul Harghita au loc în a- ceste zile numeroase manifestări cultural-artistice și. științifice consacrate celei de-a XXIX-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate. La Casa de cultură din orașul Bălan, de pildă, a avut loc expunerea „23 August — începutul transformărilor revoluționare în țara noastră". Tot aici a fost deschisă o expoziție a caftii politice și științifice care reunește aparițiile editoriale din ultimii ani. La Miercurea Ciuc, în fața a sute de cetățeni, a fost prezentată expunerea „Insurecția armată — act de însemnătate istorică în viața poporului nostru". în numeroase alte localități din județ au avut loc manifestări cultural-artistice și științifice la care au luat parte mii de oameni ai muncii. români și maghiari. (Agerpres)

teatre
a Teatrul Ciulești (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Răz
bunarea suflcrului — 20.
e Teatrul evreiesc de stat : Her- 
sele Dubrovner — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
uase" (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 29.
e Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
— 18.33.
o Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului
— 20,30.

^Ion CHIRIAC "X

„Lumina pămmtuluifa

Programul 1

9,00 Curs de limbă germană. Re
capitulare (7).

9,30 A fost odată ca niciodată... 
„Tinerețe fără bătrinețe'1 (II).

10,00 Telex.
10,05 Ansamblul folcloric al Uzinei 

de autocamioane Brașov.
10,35 De vorbă cu gospodinele.
10,55 Roman foileton : „Noile aven

turi ale mușchetarilor". Epi
sodul VI.

11,45 Biblioteca pentru toți : Ovld 
Densușlanu.

12.30 Telerama : Simple pasiuni.
13,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic.
16,25 Publicitate.
16.30 Emisiune in limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

'73. Transmisiune directă de 
la Costinești, realizată de Eli- 
sabeta Mondanos șl Sergiu 
Ionescu.

19,00 Arc peste timp. Craiova — 
reportaj de Liviu Călin.

19,20 icoi de seri : „Cocoșelul de 
hîrtie".

19,30 Telejurnal, a In cinstea marii 
sărbători.

20,00 Cintecul săptăminii : „Dulce, 
dulce Românie" de George 
Grigoriu. Text : Angel Grl- 
goriu și Romeo Iorgulescu. 
Cîntă Ludovic Spiess.
52 de Inițiative în 52 de săp- 
tărnîni. „Zece milioane de 
lei in acest an economii la 
cheltuielile materiale prin

valorificarea superioară a 
țițeiului". O inițiativă valo
roasă a colectivului de Ia 
Combinatul petrochimic Plo
iești.

20,15 Tele-enclclopedia. • Leto
piseț. o Breviar. • Zooramă.

20,55 Publicitate.
21.00 Film serial : „Mannix".
21,50 „Cele 12 ore ale litoralului". 

Emisiune, muzicală filmată de 
la Mamaia la Mangalia cu 
Corina Chiriac, Florin Bo-
gardo, Olimpia Panciu și
Radu Tozo.

22,30 Telejurnal.
22,40 Sport. Jocurile mondiale uni

versitare. Selecțiuni Înregis
trate de la Moscova.

Programul 2

16,00 Agenda.
16,10 Film serial : „Daktari".
16,35 Cîntece și jocuri populare cu 

Ileana Sărăroiu, Minodora 
Nemeș, Ileana Greculescu, 
Grigore Chlazirtt, Nelu Orian 
și Vasile Ionce (clarinet). 
Conducerea muzicală : Nico
lae Băluță.

17,05 Desene animate. .
17,20 Armonii intime. Pagini din 

clasicismul muzical francez. 
In program ; a Trio in re 
major de J. Bodin de Bois- 
murtier. a Piese pentru con
cert de Jean Ph. Rameau. 
Interpretează Bujor Prellp- 
ceanu (vioară), Dan Prelip- 
ceanu (violoncel) și loan 
Velt (pian).

17,45 Reporterii noștri peste hotare. 
© Pacea străzii — 1 însem
nări de călătorie din R.D. 
Vietnam, de Horla Vasiloni. 
o Accadcmia di Romania 
(Italia). Reporter Carmen 
Dumitrescu.

13,05 Travelling peste timp. Ma
gazin bilunar de cultură 
cinematografică.

TURNEUL IN ȚARA NOASTRĂ AL ANSAMBLULUI NATIONAL 
DE FOLCLOR DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Duminică, 26 august 1973, la ora 20,00, la București, în Sala Palatului, va avea loc un spectacol extra
ordinar susținut de Ansamblul național de folclor din Republica Arabă Egipt, care efectuează un turneu în 
țara noastră. Prestigiosul colectiv artistic va mai susține spectacole la Arad, Deva și Brașov, în zilele de 

21, 22 și, respectiv, 25 august

doare / Ceva în care iși in- rodul. / Pc- dor 1 / Dar să tăcere, / Che- către fruct ase naș- / Poet putea vis și

versul lui Ion Chiriac țintește spre e- sențe. „Poet e-acel ce-ar putea să treacă / De-a dreptul prin i- maglni / Făr-să tulbure / Lumina ce te-ntii in vis. e-acela ce-ar s-atingă / un să-1 învie".Volumul „LUMINA PĂMÎNTULUI", apărut de curind la editura Junimea, confirmă așteptările. Ion Chiriac și-a conturat o personalitate pe care o poți distinge in tonul viguros, trâdînd o obirșie cu puternice seve autohtone. in densitatea ideatică a lirismului său. cu sursă mărturisită și , cu destinație firească. Monocord. în aparentă. poetul se reînnoiește cu fiecare volum. ciștigind in naturalețe și disponibilități emoționale. Este un poet al plenitudinii, un inițiat in „cultul" luminii. Lumina este particularitatea u- niversului său poetic, in care versul se des-, fășoară ' intr-un ritm ce pare să fi captat ceva din pulsul tainic al naturii, al dinamismului nostru spiritual : „Să facem dar o poartă dinspre soare / Și-o poartă luna-acestei pii ■ în ea să Așa cum se tele-n flori, observate, la atingere cu albina / Mai toate gindurile socotesc / Că harul neîntrecut al albinelor / E strînge- rea lacrimei dulci / Cu care

dinspre țări / Cose nască/ nasc fruc- / Pe ne-

floarea
NOTE DE LECTURA

plinge,

ctiui ce „stă cu florile" — și, implicit. — este con
„Lumina este re- interfe-

fiindc-o în clipa cheagă talele o păstrăm mareafost a lor / Și au șoptit-o românește / Incit au intelcs-o și necuvântătoarele / De mai mult dc o mie de vieți mi se pare / Puse capăt la capăt / Omul de la noi stă de vorbă cu florile".Elogiul de vorbă produs bucuriestant in lirica poetului ieșean, imagine metaforizată a unei realități concentrată în vers ca întf-un centru focal de unde iradiază luminos, pâmintului" zultatul unorrențe complementare și fecunde. Este „dulcea lumină venită din oameni". Sublimare lirică a unor realități caracterizate prin elan și optimism constructiv, poeziei lui Ion Chiriac ii sînt străine acele „flori lirice" crescute unor suflșțe -p.arbg fascinația' îuminir' surde la tumultul cotidian. Cind poetul se circumscrie cadrului selenar, parafrazînd o postumă eminesciană, el rămine. de fapt, cetățeanul împătimit al Terrei : „Aici locuiesc eu romanticul, / îndrăgostitul pină la lacrimi / De sufletul o- mului / Aici locuiesc, într-un cadru măreț izvorît din stele".Sint în volum multe poeme ce se rețin.

.,floriin tenebrele .la J,și-

Sint și altele în care poezia trăiește nu atit prin transfigurare, prin decantarea unor sublime neliniști, cit prin generalitatea ideii lirice. In asemenea poeme emoția este provocată de adevărul și lumina aprinsă in sufletul nostru de prezența unei nobile idei. Trecerea de la afect la evenimentul diurn purtător de seducătoare semnificații se produce ades și inobservabil. în volum au fost incluse și poezii în care se parcă voit în vorbire versificată. Din fericire, asemenea situații nu caracterizează in genere volumul amintit.Evocind zone și a- șezări geografice. Ion Chiriac este departe de a fi un pdisagist. Peisajul lui este unul de suflet, o sublimare, in care poetul se simte puternic ancorat : ......Și se cuvine pen- tr-un bărbat / Fibre de lemn de stejar, dc .stejar,., A Să-i tremu- re-n brațe nemăsurat u / Să murmure-n el se- / Fibrele se cuvin dar e greu / Să purtăm ce-am purtat : os do soare mereu / Lemn de gutui înnourat, / înălțare către sublim : / Cu'Wne-sesă ne inveșnicim. / Și se cuvine pentru popor / Lauri dc ca și cum ar fi alinare / Miez de planetă să fim / Cuvine-se toate și cum se cuvin / Cuvine-se să ne în- veșnicim".

alunecă în epic,

un 
dor

George MIREA

Eugenia TUDOR

„Pretexte critice"In cel dinții volum al său, Eugenia Tudor, propune, prin structură și modalitate, in locul unui „panoramic critic" exhaustiv, o selecție ce conturează cu multă exactitate un distinct portret critic feminin. Criteriile utilizate in alcătuirea volumului au fost subordonate valorii estetice.Studiile din „Pretextele critice" ale Eugeniei Tudor, apărute. lâ „Cartea romanească", se hrănesc din meditația asupra problemelor mereu actuale ale creației artistice dintre cele două războaie mondiale sau ale celei contemporane. Hortensia Papadat- Bengescu, G. Ibrăilea- nu, rvî. Sadoveanu, Za- haria Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, G. Bacovia, Maria Bânuș, Ion Horea ș.a. sint autorii care rețin a- tenția Eugeniei Tudor și care îi prilejuiesc și cele mai substanțiale considerații. „Pretextelor critice" le este proprie, de asemenea, o mai puțin intilnită claritate, nu numai in sensul de constantă stilistică. Ori de cite ori un critic a avut ceva substanțial de spus, el a fost cu necesitate limpede în expunere. în spatele fiecărei analize este detectabil scheletul unei demonstrații logice ce conferă de fapt rezistența es-, tetică adecvată. Adăugăm și pregătirea de istoric literar a autoarei. Volumele analizate sînt reintegrate în creația de ansamblu a scriitorului, efortul mergind spre descoperirea notelor specifice.Reprezentativ rămîne, privit din acest
V

unghi. împotrivirea talentului. Alături de Trepieie. ironici, studiul se așazâ între cete mai bune contribuții la cunoașterea prozei Hortensiei Pa- padat-Bengescu. Dovadă a viziunii istorice adecvate este generalizarea receptării contradictorii a operei romancierei. Cine cunoaște literatura interbelică știe sinuozitatea cu care Hortensia Papâdat-Bengescu s-a impus conștiințelor. Cu multă justețe, Eugenia Tudor reliefează, conform adevărului istoric, atitudinea Sburătorului și a Vieții românești față de romancieră și poziția Hortensiei Papadat- Bengescu față ae ceie două cercuri literare. Este meritul autoarei de a releva că, in primul rînd, caracterul „eminamente nou" al scrierilor romancierei a impus receptarea. Eugenia Tudor stăruie asupra, epicului analitic, sondează profunzimile operei și emite considerații asupra structurii compoziționale. Cu aceeași finețe sint stabilite opozițiile și afinitățile Hortensiei Papadat- Bengescu cu Proust, lumea romancierei române fiind scrutată prin mediul care i-a dat naștere.Nu intimplător analiza personajului o determină pe Eugenia Tudor să ajungă la cîteva concluzii fundamentale in înțelegerea mai exactă a raporturilor dintre Intrusul lui Marin Preda și Străinul lui A. Camus, făcind pătrunzătoare considerații a- supra eroului lui Marin Preda.De cele mal multe

ori; pare a spune Eugenia Tudor, personajul principal constituie coloana vertebrală a scrierii, el sugerind, indirect, valoarea cărții. Din acest punct de vedere impune analiza expresivă a „Prin- cepelui" lui Eugen Barbu.Multe din studiileși articolele Eugeniei Tudor se citesc cu legitimă plăcere și ne- ascunsă curiozitate și pentru că ele aduc un punct de vedere fe- ’ minin asupra multor probleme de istorie literară. Tocmai pentru aceasta am parcurs in primul rind „Adela", itn roman modern, in- cercind surpriza descoperirii unei interpretări tulburătoare, de reală finețe analitică.Adesea, comentariul este scăldat intr-o nativă sensibilitate și scenele reținute de Eugenia Tudor scot din penumbră sensuri inedite. Reținem simbolul focului din Șatra lui Zaharia Stancu, precum și comentariul nuanțat la romanul a- celuiași autor — Ce mult te-am iubit. Remarcăm, de asemenea, obiectivitatea cu care este recenzată cartea lui Cornel Reg- man, marginaliile la poezia Măriei Banuș, a lui G. Bacovia sau cronica la cartea lui Fănuș Neagu, îngerul a strigat.Volumul „Pretexte critice" ne dezvăluie profilul unei intelectuale care se arată preocupată să facă din studiul literaturii nu o profesiune, ci un pasionant itinerar spiritual în universul fără sfirțit al cărții.
Ion BAEU
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9 3 August Acum,

raportul de
23 August

Țara Hațegului. Drum la poale de Retezat. Hotar nu numai de împărțiri administrative (Caraș-Severin— Hunedoara), ci și de provincii istorice, de „țări" — eternele entități de geografie fizică și demo-spirituale care alcătuiesc tulburătoarea unitate in varietate a patriei, Dinspre Reșița, prin Caransebeș, urcăm in răspărul Bistrei și, ,1a fiecare popas — Obrcja, Glimboca, Marga, Bucova — percepem limpede, dintr-o vorbă auzită la o răspîntie, din- tr-un motiv floral de ie, dintr-o tîmplă de casă desenată altfel, dulcea prelin- gere a unui ținut in altul. „Aici se face Banatul Transilvanie, și invers" — ne spune sudorul reșițean Teodor Boru, pensionarul viguros despre care scriam chiar ieri că, prin copiii și ucenicii lui, a dat țării 7003 oameni de nădejde. Aflînd încotro ne îndreptăm, a ținut să ne însoțească : „Am mai fost, desigur, la Sarmizegetusa, dar ori de cite ori aș merge, tot nu-i destul"....Ajunși la destinație Înțelegem de ce nu-1 destul. Găsim localitatea cotropită literalmente de oaspeți. Și e zi de lucru. Dar așa e mereu aici pentru că 60 000 de călători poposesc anual la Sarmizegetusa. în grupuri organizate sau individual, turiști sau oameni veniți cu treburi prin împrejurimi și repezindu-se măcar pentru un ceas ca să se reculeagă lingă pietrele mereu calde ale vetrei neamului. Elevi și studenți, țărani cooperatori tocmai din Dobrogea sau Baia Mare, colective muncitorești, subunități militare ; familii... De pildă, Dumitru Vincu,

dascăl in părțile lașului, a venit cu băiatul și fata, școlari de-o șchioapă. Ne spune : „întii i-am dus la Argeș, unde s-a născut soția, apoi la Gorj, de unde sint eu ■; acum i-am adus aici —
de palmă t Sarmis, Ulpia Traiana, Sarmizegetusa, Sarmi... Așa îi spun, cu simț natural al rădăcinii lingvistice, dar și ca o alintare. toți localnicii. Și cei întîlniți pe dealuri, la fin

Nemeș, directorul muzeului local, instituție venerabilă, care, să nu uităm, in 1974 va împlini o jumătate de veac de existență). Și bineînțeles, tot astfel îi spune și Vasile Zgircea, secreta-

LA
SARMIZEGETUSA

PRIVIRI
N CINCINAL

ne tragem cu
neFe-

de unde toții"....Va să zică, de-aici tragem. Rimul și Dacialix contopite, esențializate oa într-Un cristal în această măruntă așezare rurală pe care munții și dealurile din jur parcă o țin cu grijă, de două milenii, intr-un căuș

•1(„Noi din Sarmi sunciem"). Și femeile care lucrează în cîmpie, lingă arena gladiatorilor, la descopertarea terenului destinat unui motel (săpînd, au dat, la numai 20 de cm adincime, de alte ziduri străvechi. „La Sarmi sint încă 50 de hectare de cercetat", spune Emil
M-

TG. MUREȘ. Lingă vestigiile străvechi, un nou oraș își înalță fruntea la- malurile Mureșului

...

CÎNTEC PATRIEI
Știu un cîntec cu sclipiri de ciuturi pline, 
Răsfirat pe zări în harpe line, 
Luminat la ceasul înserării 
Pentru toate dorurile Țării.

Munții mi-l revarsă pur pe frunte, 
Să mă simt și eu ca ei, un munte. 
Apele în sînge mi-i strecoară, 
Să mă știu ca unda lor, vioara.

Și astfel, cu fiecare clipă 
Zare nouă glasu-mi înfiripă, 
Alte visuri versul lin mi-l cată 
Cu livezi de rouă înstelată.

îl aduc pe buze Țării, zi și noapte, 
Din pămîntul cu străbune șoapte. 
Și cînd toate ciuturile-s pline, 
Știu că vocea ei răsună-n mine...

HARALAMB1E ȚUGUI

DEASUPRA INIMII,
CA O EMBLEMĂ

în aerul de aripi fecundat, 
în stînca dură-n care gînduri bat, 
și-n iarba cea senină și-n zîmbetul de prunc, 
ești, patrie, în toate : dor prelung, 
înaltă trecere și nemurire — 
iubirea noastră mai presus de fire.

Rază cu rază demnitatea ți-o adun 
din griul ce se coace, 
din ochiul mamei» bun, 
și-o prind deasupra inimii ca pe-o emblemă — 
patria mea, nădejdea mea supremă.

DIM. RACHICI
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COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA. Obiectivul industriei

rul comitetului de partid, primarul comunei.Primar Ia Sarmizegetusa 1 Rostiți cu glas tare aceste cuvinte și veți înțelege de unde provine solemnitatea din glasul nostru, cind il întrebăm : „Cum se trăiește azi in comuna dv. ?“ Ne răspunde : „Păi cum să se trăiască în Sarmi a noastră ? Se trăiește ca în toată țara: din muncă. Poți trăi omenește fără muncă?..." Desigur, nu poți, dar nu a- cesta era răspunsul la întrebarea noastră. Ea presupunea un răspuns nuanțat. Ne explicăm cu carnetele profesionale pe chise la fila cu documentării, cu sprijinul Ștefan Almășan, secretai- al comitetului județean de partid. Spunem : „Ne a- flăm in Hunedoara, un județ puternic industrializat. Unde, in ultimii 29 de ani, au apărut trei noi ramuri industriale și 17 mari capacități de producție. în Hunedoara, județul cu cel mai înalt indice de urbanizare din țară (68.2 la sută din populație locuiește in a- șezări urbane ; pe harta județului au apărut cinci orașe noi ; s-au construit 58 000 de apartamente). în Hunedoara, care dă azi, intr-un an, zece producții globale ale anului 1944. care a înregistrat la acest capitol, numai de la Congresul al X-lea, un spor de 4,6 miliarde lei și numai în anul scurs de la Conferința Națională, unul de 1,2 miliarde. ■ în Hunedoara cărbunelui și o- țelului, a industriei. coh- structoare de mașini și a marilor șantiere, a marilor sporuri de populație, a spectaculoaselor schimbări în structurile sociale, în cota nivelului de trai și intelectual ! Cum se trăiește, deci, în acest context, în Sarmizegetusa ? Aici, unde terenul agricol doar 613 ha — potrivit climei, căpițele de fin rite din munte pe fascine de se trăiește ?"Imperturbabil, primarul Sarmizegetusei ne răspunde zimbind moromețian : „V-am spus : prin muncă. Oamenii din Sarmi au fost dintotdeauna harnici și sint harnici mai drept, este producția agricolă mică, dar C.A.P.-ui nostru scoate peste un milion de lei din livezi și bovine, din oi și pășune și din cele cinci secții de prestații semiindustriale, cărora le mai adăugăm încă două, in acest cincinal. Dacă privim

masă, des- cifrele pre- întreprinsă tovarășului

e puțin -r- și recoltele, mici : uhde pot fi cobo- numai iarna, copaci. Cum

ales azi. E

cincinalul nostru, stăm cu fruntea sus in hora județului : lingă zecile de mii de apartamente de care spuneați, trebuie numărate și cele 350 de case noi din Sarmi, toate din că- râțnidă, multe cu baie și alte instalații (la o populație de numai 2 000 de oameni e ceva !). Ați zis de dezvoltare 7 Știți cite vehicule mecanice erau in Sarmi In ’44 ? Unul : bicicleta lui Munteanu, sanitarul. Mereu stricată, că ne tot aducem aminte de ea și rîdem... A- cum avem 16 autoturisme și, 50 de motociclete și motorete — ca să nu mai pun imeseurile. în ’44 aveam un singur radio ; acum nu e casă fără radio sau televizor — sau și una și alta. Cum se trăiește la Sarmi ? V-am spus, prin muncă. Muncă în comună, dar șl in industrie. Oamenii noștri lucrează cit e Hunedoara de mare — eă au unde : la oțel, la combinat și in toată Valea Jiului, la Deva, Simeria și Hațeg, la Brad, la Barza, la Mintia... Dar toți aceștia lucrează și in comună — și asta să nu uitați s-o scrieți, că noi n-avem navetiști domniți : cum vin acasă, cum pun mina pe plug, pe coasă... Deci : munca ! Mai trebuie și alt răspuns ?“Nu mai trebuie. Trebuie doar citeva detalii. Pentru aceasta, cit am stat în comună am organizat o mi- croanchetă. Am invitat 50 de capi de familie din comună să răspundă în scris- la 4 întrebări privind : 1. Veniturile realizate de familie ; 2. Proveniența lor (salarii, muncă în cooperativa agricolă din localitate); 3. Ce a realizat in ultimii ani familia pentru bunăstarea ei ; 4. Ce își propune in viitor. După profesie și ocupație, subiecții s-au grupat astfel : 19 membri coo- ' peratori, 17 muncitori in diverse unități industriale din județ, 11 funcționari (inclusiv cițiva intelectuali din comună)'; 3. mecanizatori. *Și iată răspunsurile :o Proveniența veniturilor familiilor ne indică : 37 din C.A.P. și 33 din C.A.P. și salarii. (De pildă Baie Petru, 39 de ani, muncitor la F.I.L. Hațeg ; Armioni Si- mion, 44 de ani, șofer la Autobaza Hațeg ; Hibais Viorel, 26 de ani, maistru mecanic la. S.M.A. Călan, etc.).a La întrebarea „Ce, a realizat familia dv pentru bunăstarea ei ?“ consemnăm : din 50 de subiecți 39 și-au construit case noi ; 18 și-au extins gospodăria ; 11 au introdus în case instalații sanitare : 25 și-au cumpărat mobilă nouă, modernă ; 25 aragaz, 18 au televizor, 5 autoturisme etc. 46 au adăugat și faptul că și-au întreținut copiii în școli profesionale, licee sau facultăți.
a Și iată ce-și doresc cei dpi Sarmi pentru familiile lor în viitorii ani : 30 dintre cei chestionați vor să-și modernizeze gospodăriile ; 15 să cumpere televizor ; 10 string bani pentru autoturisme. Unul vrea să întreprindă o excursie în... Europa.Iată, deci, sensul acelui Prin muncă rostit apăsat de primarul Sarmizegetusei. Dar nu numai atit. Este și sensul unei noi realități istorice — realitatea socialistă (căci cei din Sarmi au fost din ștrăvechime harnici — dar cu prea puțin spor), realitate care dezvoltă armonic toate așezările patriei și care face ca in Hunedoara, județul cu cel mai inalt indice de urbanizare din România, pină și cea mai măruntă comună să țină pas cu epoca.La Sarmizegetusa — priviri in cincinal, priviri încrezătoare in viitorul luminos al țării.

Peîre DRAGU 
Șîeîan DINICA '

-- ----------------------------------------------------Pe pămîntul României, la longitudinea de 24’32’ și latitudinea de 46°32’ și la 308 metri deasupra mării, în ziua de 13 august 1973, soarele a răsărit la ora 5,38 și a apus la 19,22. A fost o zi lungă de vară și, deși „13", i-a dezamăgit pe superstițioși, a venit' și a trecut fără ghinioane, încărcată de roade. Locuitori ai municipiului Tirgu-Mu- reș, bucurați-vă pentru ziua de 13 august ! în ziua aceasta, orașul a produs pentru economia națională mașini și îngrășăminte, chimice, mobilă, materiale e- lectrotehnice, confecții, mănuși din piele și multe alte mărfuri în valoare de aproximativ 18 000 000 lei. In privința aceasta, ziua de 13 august nu s-a deosebit cu nimic de ziua care a precedat-o, de aceea care i-a urmat și de toate celelalte zile din acest an. Cei 106 000 locuitori ai municipiului Tirgu-Mureș au muncit, au gindit, au visat, au trăit împreună, români și maghiari, înfrățiți, fiecare oră, fiecare clipă.Ora. 7.00. în timp ce în majoritatea întreprinderilor din oraș a și început lucrul, în timp ce alte mii de oameni se îndreaptă către locurile lor de muncă, undeva, intr-un salon imaculat al leagănului de copii, cele trei surori gemene Irina, Cristina și Adriana Potor, născute in urmă cu citeva luni, s-au trezit. Au avut o noapte liniștită. Cin- tarul arată că în ultimele 24 de ore au mai crescut in greutate, cu 20—30 de grame. Părinții lor (Ana Potor, cooperatoare, și loan Potor, tractorist din Cucer- dea) pot sâ-și înceapă liniștiți o nouă zi de muncă. Cele trei gemene se află pe mîini bune, sub cea mai 
V- .. .. ........

strictă și mai calificată îngrijire.Ora 7,15. La întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară, forjorul Victor Moldovan și matrițerul Nagy Ladislau, un cuplu unit prin același efort de creație și prin aceeași realizare, se pregătesc să introducă în fabricație un nou lot de came interioare pentru războaiele de țesut cu excentrici. Nu vor avea nici astăzi, cum n-au avut nici ieri și în nici una din zilele ultimei luni, nici un rebut. Și asta e ceva, pentru că la piesele pe care le fac, aduse altădată din import și fabricate apoi în uzină prin turnare, dată fiind complexitatea lor tehnică, rebuturile se țineau lanț. într-o zi insă au desenat, au făcut calcule, au muncit și noaptea acasă și, in cele din urmă, au elaborat o matriță și o tehnologie pentru executarea acestor piese prin forjare. De aproximativ o lună nu s-a mai înregistrat nici un rebut, piesele au căpătat însușiri calitative mult superioare, a fost uitată pină și amintirea importului. Un nou lot de piese va fi gata astăzi și faptul acesta pare acum lucrul cel mai firesc cu putință. La ora 7,30, inginerul Mircea Codreanu, directorul întreprinderii, și-a chemat secretara și i-a cerut să-i procure un bilet de tren. Pleacă astăzi la o întreprindere din nordul țării, unde va fi montat primul lot de războaie de țesut de un țip cu totul nou și cu performanțe mult superioare.Ora 8,30. Străbatem orașul către fabrica de mobilă și, la un moment dat. o tăbliță prinsă pe un zid ne atrage atenția asupra unei

denumiri noi din nomenclatorul de străzi al municipiului : „Piața teatrului". Noua clădire a Teatrului de stat din Tirgu-Mureș este gata. Se lucrează la ultimele instalații. Șeful lotului de constructori, Kelemen Ferenc, începe, la ora asta, ultima revizie. O face mai mult ca să-și admire opera. Cindva voia să devină a- viator. Era pasionat de

serie cinci noi produse ale fabricii. Destinația lor : exportul in S.U.A., Olanda, Anglia. Ieri s-a încheiat un concurs de proiecte pentru modele noi de mobilă. Azi, de dimineață, juriul a depus pe masa directorului dosarele premiate. Premiul I : garnitura complexă „O- rizont", care poate mobila trei camere.Ora 10,60. Ilie Năzdrăvan,

Avem și noi nevoie de citeva... detalii. Și le aflăm. Noul tip de radiator este destinat transformatoarelor de putere fabricate la „E- lectroputere"-Craiova și la Fabrica de transformatoare din Filiași.— Mai avem noutăți și la fabrica noastră de mașini electromecanice de calculat — ne spune Ilie Năzdrăvan. Dacă mergeți acum

tăzi, la ora 11,00, de față cu noi, cei doi au trecut și ultimul prag al emoțiilor. U- tilajele noi, pentru care n-a existat nici un punct de referință pe mapamond, și-au trecut ultimul examen.Ora 11,30. La comitetul județean al femeilor s-au adunat primele date ale u- nui prim bilanț în urma a- plicării măsurilor rezultate

tul de îngrășăminte chimice, zilele acestea de august sint și fierbinți, și frenetice. Abia intrasem in cabinetul directorului, cind ușa s-a deschis și un om în salopetă a dat, pur și simplu, buzna.— Gala — spune el. a- proape sufocat. A ieșit, merge. Am instalat-o...Asistăm, în continuare, la un dialog in termeni teh-

ÎRGU-MUREȘ, DJN ZOR 
PÎNA SEARA

zbor. Dar a văzut că și aici, in construcții, intre echipele de zidari, timplari și cioplitori in piatră, munca și visele oamenilor prind aripi, de sub mîinile lor s-a înălțat un monument arhitectonic și de cultură de o aleasă frumusețe.Ora 9,00. în halele de producție ale fabricii de mobilă „23 August" se consumă clipele de emoție ale unei premiere. Se pune în funcțiune un utilaj nou, care înlocuiește munca a 10—12 meseriași. Prima piesă trecută prin mecanismele acestei mașini este urmărită cu înfrigurare de zeci de oameni. Noutatea se suprapune cu o alta, o completează pe o alta : tot astăzi intră în fabricație de

inginer-șef al întreprinderii „Electromureș", . s-a întors în biroul său, după o vizită prin halele de producție, cu citeva Însemnări privitoare la punerea in funcțiune a două noi mașini realizate prin acțiunea de autoutilare : o mașină de cablat și un cuptor de re- coacere în flux continuu pentru sirmele de cupru. „Cuptorul este ceva deosebit — ?i'a notat el. Nu numai că funcționează la parametri foarte buni, dar și arată bine. De urmărit in continuare funcționarea". De pe egenda lui de lucru, deschisă la ziua de 13 august, mai citim : „De pus la punct ultimele detalii pentru intrarea in fabricație a noului tip de radiatoare".

acolo puteți vedea noile noastre produse, complexe, de mare performanță. .Ora 11,00. Dr. ing. Ko- lozsvări Zoltan, șeful compartimentului de cercetare de la întreprinderea ,,Me- talotehnica". iniDreună’ cu inginerul Kiss Albert, directorul întreprinderii, sint, de dimineață, in spațiile noii turnătorii de oțel. Sint amîndoi bine dispuși pentru că totul merge liine. Noua turnătorie este construită și utilată potrivit u- nei tehnologii cu totul și cu totul noi, una dintre invențiile de mare valoare ale doctorului Kolozsvări. Ea a fost brevetată și a primit medalia de aur la Salonul internațional de invenții de la Viena, anul trecut. As-

dintr-un amplu studiu despre condițiile de muncă ale femeilor din industria județului. Ancheta sociologică efectuată in cadrul a- cestui studiu a chestionat 2 009 de femei. Datele pentru primul bilanț, adunate astăzi pină la ora 11,30, a- rată că a sporit numărul cursurilor de calificare pentru femei, că in cele mai multe dintre întreprinderile care folosesc mină de lucru feminină au sporit dotările menite să asigure condiții mai bune de muncă și de igienă, de asistență medicală, că s-au mai adăugat, la cele existente, citeva cre- șe, cămine și grădinițe noi.Ora 12,00. La cea mai mare unitate industrială a municipiului, Ia combina-

nici din care înțelegem că la fabrica de amoniac 3 s-a introdus prima serpentină in cazanul auxiliar. Nouă, această veste nu ne spune aproape nimic.Citeva explicații ulterioare ne-au pus în temă :— Pe șantierul noilor capacități, la fiecare categorie de lucrări, muncesc și oamenii noștri, ai beneficiarului. Sint peste o sută numai la fabrica de amoniac. E zor mare, ne grăbim să producem mai multe Îngrășăminte chimice.— Cit ați produs azi, pină la această oră ?— De ieri de la douăsprezece pină astăzi la douăsprezece combinatul a produs aproximativ 130 de vagoane. Socotind că

un kilogram de azotat de amoniu aduce un spor de 3—4 kilograme de griu la hectar, puteți calcula ce înseamnă eficacitatea celor 130 de vagoane.Ora 13,00. Stăm de vorbă cu tovarășul Pavel Chio- rean, primarul municipiului Tg. Mureș.— Vorbiți-ne despre evenimentele zilei de azi.își consultă agenda.— Sint atitea. Și nu știu cit sint de noi sau ieșite din comun. Marile noastre succese se adună din această muncă anonimă, de fiecare zi... Sint cazuri cînd abia după mulți ani constați că încetul cu încetul s-a a- juns la creșteri incredibile. Iată un exemplu : Cu excepția combinatului chimic, care a fost construit dintr-o dată, toate celelalte întreprinderi mari ale orașului au fost, in urmă cu ani și ani, niște cooperative meșteșugărești, mici ateliere... Cind le vezi astăzi, cu producția lor atit de complexă, e greu să mai crezi că totul a pornit de la acele mărunte cooperative meșteșugărești...— Vorbiți-ne atunci despre aceste lucruri obișnuite petrecute astăzi.— Astăzi am discutat la fața locului tot ce este in legătură cu predarea către locatari a incă patruzeci de apartamente. în cursul a- nului facem mereu acest lucru pentru că noi construim 2 000 de apartamente anual. Apoi, am mai rezolvat astăzi unele probleme in legătură cu citeva puncte alimentare. Asemenea puncte comerciale de la care muncitorii să se poată aproviziona la ieșirea din fabrică am mai făcut și o să mai facem. Tot azi am

discutat cu cei de la cooperativa „Constructorul" ca să grăbească lucrările unei grădinițe noi, în așa fel incit s-o predăm... copiilor pină la 15 septembrie. Sint pe urmă o mulțime de alte probleme curente : transportul în comun, reorganizarea spațiului administrativ, aprovizionarea orașului. audiențele... Toate alcătuiesc problematica de fiecare zi...— ...Și din toate se adună, oră de oră și zi cu zi, creșterile municipiului.Ora 14,00. La Institutul județean de proiectări s-a tras prima linie pe hirtia de calc la schițele de sistematizare ale ultimelor două comune din județul Mureș.Ora 14.30. Telegraful a început să bată, transmițînd către Comitetul Central al P.C.R. o telegramă expediată de colectivul grupului de șantiere Tg. Mureș al T.M.U.C. prin care iși a- nunță hotărîrea do a lucra în regim normal și in zilele de 23 și 24 august, alătu- rindu-se astfel inițiativei patriotice a constructorilor bucureșterii.Orele trec. minutele șl secundele trec, la Tg. Mureș, cu repeziciune... în centrul orașului, un uriaș ceas din flori iși mișcă ritmic arătătoarele policrome... Ora garoafelor. ora petuniilor, ora trandafirilor... Privite din perspectiva ■acestui, ceas original, orele și minutele capătă culori și parfum...Dar florile predominante ale ceasurilor din acest o- raș, florile care parfumează și dau culoare tuturor orelor din viața locuitorilor de aici, sint florile muncii.
Mihai CABANHL 
Lorand DEAKI
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Siberia. Covor verde pur, nesfîrșit. Spart la tot pasul de puzderie de lacuri — ochi rotunzi, întrebători, scrutind imensitatea ; înghețate o bună parte din an, privind în nemișcarea lor calmă cerul înalt, banchizele nomade ale norilor....Aici, Obi aleargă maiestuos spre vărsare. A a- dunat cit a putut apele vastelor spații nordice, s-a cununat de atîtea ori cu afluenții săi bogați. Albia largă, curată a fost luată drept model pentru bulevardele din orașul supranumit și „poarta Siberiei", gîndite la scara uriașelor deschideri geografice. ...Aici, spunea cineva nu fără maliție, 12 luni pe an . este iarnă neîntreruptă. Vara ? Ceea ce ' rămîne după trecerea celor douăsprezece luni... Cîmpia fără margini trimite răsufletul ei din Nordul înghețat, și noaptea sfirșitului de mai coboară nu o dată termometrele sub zero grade. Zonă a gerurilor cumplite, continentul siberian se remarcă prin privilegiul de a avea doi poli : Polul Nord și Polul Frigului — p’-’tăt de înregistrarea celor 70 de grade minus.Ca să ajungi aici trebuie să străbați văzduhul patru ore și jumătate, în contratimpul fusului orar, cu albatrosul de metal urlînd la 9 000 de metri înălțime. Kuibîșevul. Celiabinskul rămîn undeva în urmă, cotropite de invazia verde.Aici orașul se spune că a fost un dar sau un fiu al transsiberianului. „Drumul e dezolant ; nimic altceva decit zăpada și cerul" — nota Lenin într-o scurtă escală de exil la fostul Nikolaevsk. Socialismul a ridicat o așezare de 8 000 de locuitori la puterea orașului de azi, de 1 200 000 de locuitori. Se mai păstrează și acum. în centru, o clădire roșie, cu actul de naștere din 1910. Răscolitoare bornă —. mărturie despre fosta așezare dezolantă, austeră și misterioasă atunci, în vremea notației de exil.Acum ? Novosibirskul, capitala Siberiei, este poarta spre continentul taigalei și a lacurilor, a ținuturilor înghețate, de 10 milioane kilometri pătrați; a continentului mai întins decît Australia, Siberia sovietică, numită de Neruda „O mamă de aur", de alții „El Dorado" al secolului XX, „Sahara taigalei", „continentul oceanelor brune și al focurilor albastre", polul magnetic care fascinează, trezește imaginația, uluiește prin uriașul ei potențial, stîrnește interesul legitim și atrage. Ne ajută să trecem pe sub aceste arcade spre o lume a estimărilor astro-

se oprește mai în- vecinătatea cîtorva negru sau

nomice, savanți ai „Orășelului Academic" din Novosibirsk. Cu ajutorul lor descifrăm cîteva din liniile de forță ale acestei u- riașe întinderi. Geologul Ema Alexandrova Lesno- va tîi în eprubete cu lichid ori roșcat, albăstrui verzui. Eșantioane ale unei bogății inestimabile — petrolul — date la iveală aici în cursul „celei de-a treia ofensive" inițiate de orîn- duirea sovietică.Prima a însemnat, mai ales, împlîntarea puternicului pilon al metalurgiei și siderurgiei, pentru a pune în valoare zăcăminteTaigauasiberianala oraactualității
le din Altai, din Kuznețk— nume devenite generice pentru aceste ramuri industriale. Regiunea Irkuțsk este plină de fier. (Rezervele estimate în Siberia — peste 350 miliarde tone. De pe acum se exploatează 2.5 miliarde tone !). în tundră, dincolo de cercul polar, se găsește nichel, cobalt. Zinc și plumb pe malul Mării Ohotsk și în Altai. Aur pe Lena, in Magadan. La Citta— cupru ; cărbune, cele mai mari zăcăminte din lume, pe meridianul unde trăiesc tungușii. Potrivit unei recente estimări, numai gigantul carbonifer al Siberiei de est ar avea în subsol circa 7 000 miliarde tone de cărbune. Ne oprim aici, deși n-am inventariat decît o parte din bogățiile fără egal pe care o muncă eroică, nu o dată dramatică, le-a scos Ia iveală.-» Apa se aducea cu sania. rememora intr-un documentar cinematografic acad. Mihail Alexandrovîci Lavrentiev, președintele Filialei siberiene a Academiei U.R.S.S.Muncă bărbătească în condițiile iernii siberiene. 

(La Novosibirsk termometrul coboară sub minus 54 grade, n. r.). Muncă eroică. in care oamenii au a- firmat uimitoare resurse morale. Muncă aspră în gerul iernii siberiene, iarnă pe care localnicii sau cei înrădăcinați aici o numesc, totuși, „marea lor iubire".A doua ofensivă ? Precum se știe, avea și are în vedere punerea în valoare a „energiei vechi basme besc despre loase ■ rîuri unde izvorau și unde vărsau rivnitele rîuri albe? Nici ■ basmele măcar nu precizau acest lucru. Oamenii din această parte a

albe". Stră- rusești vor- niște miracu- cu lapte. De se

planetei au apucat însă timpul unei realități care nu mai e de basm. Rîurile Siberiei au devenit în anii puterii sovietice simbolul impulsurilor fabuloase de energie, a puterilor care generează alte puteri. Una din competențele în materie din „Orășelul Academic" ne înfățișa următorul tablou statistic : în 1917 producția de „energie albă" în.Siberia se cifra la 28 milioane kWh. Adică 2.6 kWh pe cap de locuitor, în 1970 se înregistrase deja 120 miliarde kWh, mai bine de 6 000 kWh pe cap de locuitor. Pașii spre rîurile din est, pentru supunerea marilor energii, au avut și au. după cum se vede, deschideri pe măsura generozității acestui pămînt.Revenim din nou eprubetele din muzeul geologic.' îh dreptul cărora se oprise' Ema Alexandrova Lesnova, pentru a sublinia amploarea celei de-a treia ofensive. Siberia, spunea o autoritate a geologiei so- vietice, „este centrul de carbon al planetei. Păduri, turbă, cărbuni, țiței, gaze s-au acumulat aici in asemenea cantități incit nu

la

energia omului, în slujba omului.Dar oare Siberia sovietică înseamnă numai țiței și gaze, cărbuni și blănuri, diamante și ’ aur, marmură și uriașe rezerve de apă potabilă ori izvoare termale, material lemnos și minereuri, rîuri de energie și recorduri de ger ? Am putea să ne oprim la numeroase alte preocupări —\ de la eforturile pentru a statornici noi așezări pe harta „continentului de carbon" și pină la creațiile spirituale autentice ale a- cestor locuri. Ne vom opri însă la un episod înfățișat de dr. Anatolii Panteîie- movici Derievenko, directorul adjunct al Institutului de filozofie, istorie și filologie din „Orășelul A- cademic".— Cu cîțiva ani în urmă noi am pornit munca de alcătuire a unui muzeu al Siberiei în aer liber. Să arătăm tuturor ce a fost, ce este, ce va fi această zonă întinsă a globului pă- mîntesc. Astfel am ajuns la Zașivers, un orășel în taigaua fără capăt, decimat în secolul XIX de vărsat, părăsit definitiv de supraviețuitori. Am avut șansa să găsim aici cîteva case intacte și biserica din lemn construită în urmă cu a- proximativ 300 de ani...în locul acela, aflat dincolo de cercul polar, sa- vanții și-au conjugat eforturile pentru a aduce aici vestigiile din ora'sul părăsit, aflat la 200 de km de orice așezare omenească. Construcțiile au fost desfăcute bucată cu bucată. Numerotate. Inventariate riguros, ca un nemaipomenit și inestimabil tezaur. Apoi a început marea aventură. Marea expediție care avea să străbată în aproximativ patru 5 000 cat i pînă la Oceanul înghețat. Apoi Lena, pe calea ferată, pînă 
la destinație. Lemnul a fost tratat chimic, savanți, arhitecți, constructori și-au pus la bătaie cunoștințele pentru a nu altera culoarea unică a lemnului, cromatică dobîndită de-a gul celor 300 de ani în șelul acela taiga, unice, o pagină-mărturie în țiunea de reconstituire a celor 20—25 de milenii de istorie a Siberiei pe care și-i propune să-i înfățișeze proiectatul muzeu in aer • A- « liber...spre HabăroVăk, Vla<țivj>s- „Concentrarea aceasta d<? tok. spre . Omsk, ii spre. . forțe,.- Tomsk. spre' sud, ' spre ■ -Urali. Ca intr-un sistem circulator de necuprins, conductele de țiței și gaze îmbrățișează uriașele distanțe, se contopesc în liniile de forță ale întregii pozit de materii prime", economii, se alătură tuturor celorlalte. energii, prin

există nicăieri in lume atîta masă de materii prime organice pe un singur teritoriu".Așadar, un al treilea pol — cel al carbonului — sinonim cu „polul combustibilului", se află aici. Țițeiul pe continentul de carbon a început să se dezvăluie prin 1953. Atunci intra în istorie un sat din Tiumen — este vorba de așezarea Berezovo. pierdută în spațiile taigalei, unde un ger de numai 30 de grade echivalează cU un... dezgheț. Se descoperă mai întîi gaze. Nu trec mulți ani și geologii înscriu în hărțile lor — care au accelerat întotdeauna zborul 

fanteziei — 103 zăcăminte de 'petrol și gaze. Cel de la Samotlor este cel mai bogat. Aici s-au produs erupții cu un debit ' zilnic de 200—400 tone. Alături, un lac mlăștinos. Mlaștină și geruri năpraznice în lunga iarnă siberiana. Așezarea nu se putea înfiripa cu nici un chip. Se părea că adîncurile netulburate din cine știe ce răstimp geologic nu vor șă se supună. Pămînt și văzduh se împotriveau voinței omului, ofensivei lui bărbătești. Cei care au venit aici sînt însă oameni tari. Mările de țiței, și „focurile albastre" ale Tiumenului — pînă în 1980 se prevede ca din pămîntul tragă în oane de început prin laygi și lungi conducte.

călătoria în jos, pe

lun- oră- din „Piesele" acestea colecționate, vor fi ac-
părăsit.

Siberiei să se ex- jur de 260 mili- tone țiței ! — au să fie pompate

i luni de zile circa de kilometri. S-a urmai întîi pe un riu

pentru a smulge încă o mărturie din trecutul Siberiei, se aliniază strădaniilor oamenilor des- tpinici și eroici ai Siberiei de a pune în valoare acest pe drept cuvînt numit „de-
IUe TANASACHE

„AURULUI NEGRU" 
în largul 

coastelor Scoției
Siluete noi in largul mării, la AberdeenMicul Aberdeen, un vechi oraș patriarhal de pe coasta de răsărit a Scoției, s-a trezit brusc la realitatea secolului 20. în urmă cu vreo doi ani, cînd în sectorul englez al Mării Nordului firma „British Petroleum" a anunțat descoperirea „aurului negru", la Aberdeen au năvălit nu mai puțin de 126 reprezentanțe ale companiilor și monopolurilor specializate în explorarea, extragerea și prelucrarea petrolului. Mirosul de petrol și dorința de profit au a- tras, spre acest „nou Texas", pe lîngă o serie de cunoscute firme britanice, foarte multe companii din toate colțurile lumii — a- mericane, vest-germane, o- landeze, franceze, italiene, canadiene, australiene etc.Se știe că, spre deosebire de regiunile de sud'ale Angliei, care au cunoscut o puternică dezvoltare industrială, nordul Scoției a rămas mult în urmă pe acest plan. Acum, zone întregi din Scoția, al căror peisaj rămăsese încremenit de veacuri, cunosc anumite prefaceri. în insulele Shetland se construiește un mare port,,1a Orkney se ridică o mare fabrică de ciment, iar in extremitatea de nord — o fabrică de instalații mecanice.O evoluție surprinzătoare s-a- înregistrat pe mica suprafață de teren de la intrarea în golful Nigg. în luna februarie 1972, aici1 a început construcția unui uriaș doc uscat ; în prezent lucrările sînt terminate,; de asemenea, într-o fază.' a- vansată se află montarea unei mari platforme de exploatare a petrolului care trebuie să intre în funcțiune în curînd. Atunci, „aurul negru" va fi pompat prim conducte — de la puțurile marine' de petrol, spre uscat.' ■Partea de miazănoapte a Scoției, ne declara sir Andrew Gilchrist, președintele Consiliului pentru dezvoltarea regiunilor din nordul Scoției și a arhipelagurilor insulelor Hebride, Orkney și Shetland, „a fost ocolit pină acum de revoluția industrială". Această regiune, cea mai rămasă in urmă din Marea Britanie, excela — 

potrivit aceleiași declarații — prin două produse de export : „whisky și mîna de lucru deosebit de ieftină". Decenii de-a rîndul — a continuat vorbitorul — o caracteristică a Scoției a fost depopularea. Chiar în perioada 1961—1971, totalul populației a scăzut cu 340 000 oameni. Cu toate a- cestea, în unele regiuni din Scoția șomajul atingea cifre record.Un proverb scoțian spune că „din piatră seacă nu iese decît sărăcie". Localnicii e- rau convinși de „sărăcia" pămintului lor și de aceea 
® Mirajul unui „nou Texas'* • Va fi 
petrolul un „dar al destinului'* pentru 
populația locală ? ® Supraestimări 
statistice și mult scepticism

considerau că nivelul lor scăzut de trai este „un dar al destinului". Nici agricultura nu s-a dezvoltat prea mult din cauza condițiilor climaterice nefavorabile ; doar creșterea animalelor a cunoscut o oarecare înflorire. Mulți scoțieni au devenit pescari ; plecau pe mare pentru a-și agonisi un trai modest.Este lesne de înțeles cîte speranțe și-au pus scoțienii in descoperirea rezervelor de petrol și gaze din Marea Nordului. Imediat ce s-a aflat despre descoperirea petrolului, mulți cetățeni de pe aceste meleaguri, plecați de vreme îndelungată din țară, au ■început :să se " "întoarcă■ 1 acasă. Pentru prima dată după 130 de ani, populația Scoției a înregistrat, in 1971, o creștere sensibilă. Am avut prilejul să discut cu mulți factori de răspundere din regiunile din nord- est. și nu puțini au evocat „perspectivele care se ridică acum în fața Scoției".în ce măsură sînt insă reale aceste perspective ?Răspunzîndu-ne la întrebare, John Smith, lordul 

primar al orașului Aberdeen,. ca și alte personalități din conducerea localității, vădeau un oarecare scepticism. „Vedeți dv. — ne-a spus unul din interlocutori — deocamdată nu cunoaștem nici cit de mari sint rezervele de petrol, nici cit timp le vom putea exploata. Dacă, să presupunem, ele nu vor depăși pe cele estimate în prezent, atunci perspectivele nu sînt prea mari". Potrivit evaluărilor, în 1975 se vor putea extrage 12.5 milioane tone petrol,- iac în deceniul următor producția va a

tinge 80 milioane tone pe an. Sint, de asemenea, păreri că în deceniul al 9-lea Anglia va înceta să mai importe petrol ; mai mult — după cum declara Jack Birks, unul din directorii firmei „British Petroleum"— Anglia va putea să și exporte o însemnată cantitate de „aur negru".Dar. deocamdată, pentru majoritatea populației Scoției-, mitul unui „boom" în ce privește angaijarea. de noi brațe de muncă estepe cale să se spulbere. Se credea că, încițiva ani, cel puțin 60 000 muncitori scoțieni iși vorgăsi de lucru la obiectivele ce vor fi create. Pînă în prezent au fost angajați doap... vre'o’ 600! Și aceștia, în cea mai mare parte, rîe- calificați. Firmele străine au venit cu propriul lor personal calificat. Secretarul Consiliului pentru dezvoltarea regiunilor dim nordul Scoției, R. Fasken. ne spunea că există riscul ca in aceste regiuni sau pe insulele Shetland- și Orkney să se creeze pur și simplu un soi de așezări — enclave străine care să cu

prindă cîteva blocuri și ■vile, o mică școală, un magazin, terenuri de sport etc. — fără nici o legătură ou populația locală.Un alt mit spulberat, cel puțin deocamdată, este a- cela că petrolul descoperit va aparține Scoției sau, mai precis, Angliei. Pină în prezent 60 la sută din zonele de explorare au fost atribuite unor monopoluri străine. Și chiar în cadrul companiilor engleze, care explorează restul de 40 la sută, capitalul străin are o participare însemnată. Este astfel clar că, în bună parte, beneficiile realizate din exploatarea petrolului nu vor rămine în Anglia,'ci vor intra în alte safe-uri.în sfîrșit, mai trebuie subliniat un fapt : nu tot petrolul extras din sectorul englez al Mării Nordului va fi prelucrat în Anglia. O parte din el se va îndrepta în stare brută spre rafinăriile sau combinatele de pe continent sau de peste ocean. Aceasta înseamnă spulberarea altei iluzii pe ’ care ’ scoțienii au pus atita preț. De asemenea, trebuie arătat că multe din comenzile pentru lucrările ce se cer efectuate în vederea transportării petrolului au fost obținute de firme străine — americane, japoneze, olandeze, franceze, italiene.Cu toate acestea, scoțienii manifestă optimism în ce privește viitorul. Sint cercuri ale opiniei publice care cer de pe acum, cu hotărire, naționalizarea rezervelor de petrol și gaze. însăși guvernul a promis că va lua măsuri „pentru protejarea intereselor britanice".Există dovezi că subsolul Scoției conține și alte bogății. Institutul de studii geologice a anunțat descoperirea de feldspat, uraniu, plumb, zinc, cupru, nichel etc. Aceasta înseamnă că Scoția are însemnate posibilități de dezvoltare. Rămîne de văzut în ce măsură acestea vor fi puse în valoare pentru a sluji progresului Scoției, ridicării nivelului de trai al poporului său.
Nlcolae PLOPEA.XU

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

Computer vorbitorîn S.U.A. au fost construite două tipuri de translatori electronici. Primul dintre ele este capabil să traducă în engleză o vorbire clară, din mai multe limbi. Al doilea poate transpune simultan în engleza vorbită informații înmagazinate. Vocea sintetică sună cam dur. ase- mănîndu-se — afirmă americanii— cu aceea a unui străin. în fotografie : ecranul de control al unui computer vorbitor.

Cea mai înaltă antenăîn localitatea Konstantinovo dinR.P. Polonă a început construcția
k—

unei antene de radio și televiziune ce va atinge o înălțime de 640 metri. Antena va fi cea mai înaltă construcție de acest fel ridicată pînă acum pe Pămint. Prima transmisie prin intermediul ei este prevăzută să aibă loc în iulie 1974.
Salt din elicopterUn nou sport a fost inventat de medicul austriac E. Felbermaier. Este vorba de un salt din elicopter, urmat de un zbor planat pe o placa în formă de aripă, confecționată din sticlă în combinație cu material plastic.în momentul lansării, sportivul trebuie să se întindă pe placă și să se țină de niște minere. în fața ochilor săi se află niște aparate care indică altitudinea zborului și unghiul de înclinare a neobișnuitei sale „parașute". Pentru a-și dirija aparatul, el trebuie să-i schimbe succesiv centrul de greutate. Cu ajutorul său, Felbermaier a făcut pînă acum cîteva salturi din elicopter. în prezent, el se antrenează în vederea unui salt de la 3—4 kilometri înălțime și speră să evolueze în spațiu pe o distanță de 15—20 de kilometri.

Muzeu Van Gogh 
la AmsterdamLa Amsterdam a fost deschis, recent,- un muzeu Van Gogh. In încăperile lui sint prezentate peste 200 . de picturi, 500 de desene și mai multe sute de scrisori ale marelui artist.

Malaria în regresPotrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, în lume se remarcă un regres al cazurilor de malarie. Campaniile de combatere a acestei maladii au dus, în unele țări, la dispariția ei. iar în altele Ia o scădere considerabilă a cazurilor mortale cauzate de ea. Astfel, de pildă, in timp ce, in ultimii 13 ani, în țările Americii latine mortalitatea a scăzut cu 30—40 la sută, cazurile de deces de pe urma maladiei respective s-au redus, în aceeași perioadă, cu 70— 100 la sută.
Primul hotel subacvaticOceanograful. scriitorul și operatorul cinematografic Hans Hass s-a afirmat de curînd și ca ar

hitect. După proiectele sale se va construi anul viitor la Capo di Gata, in apropierea orașului Almeria din sudul Spaniei, primul hotel subacvatic, cu o capacitate de 12 locuri. Hotelul va fi construit sub un clopot uriaș cu deschizătura pe fundul mării, la 10 metri adîncime și va cuprinde 4 clădiri : un dormitor, o sală de mese, un club și un vestiar, prin care scafandri vor putea ieși în mare. în toate aceste clădiri presiunea va fi doar cu o atmosferă mai ridicată decît pe pămint și astfel perioada grea de acomodare a scafandrilor la presiunea subacvatică nu va mai fi necesară. Ei vor putea întreprinde, la orice oră din zi și din noapte. „excursii prin împrejurimi".De jur-împrejur va fi amenajat un parc subacvatic împrejmuit de o plasă de sîrmă. în care vor putea fi văzuți pești rari și delfini dresați.Acest hotel va fi doar primul din colonia de hoteluri subacvati-, ce ce se vor construi în viitor, este de părere Hans Hass. Pe lingă statutul lor turistic, ele vor avea și un scop educativ, fiindcă este de ajuns să dormi o singură noapte în mijlocul peștilor, spune Hans

Hass, pentru a te indigna la gîn- dul că această lume de'basm poate fi considerată un simplu teren de vinătoare sau poate fi, pur și simplu, distrusă.
Bisturiu cu raze gamaUn bisturiu pentru îndepărtarea unei tumori sau leziuni localizate la creier a fost pus la punct de 

profesorul Lars Leskeel, de 'la clinica neuro-chirurgicală a spitalului Karolinska din Stockholm. Instrumentul seamănă cu- o cască de motociclist. El este prevăzut în interior cu un dispozitiv mobil în formă de arc de cerc care permite concentrarea intr-un punct foarte bine delimitat al creierului a unei emisiuni de raze gama.
Trei roți 

pentru 16 pasageri IIeftin, practic și. mai ales, nepoluant ! Iată virtuțile acestui neobișnuit vehicul pe trei roți, conceput și realizat de studenții Universității din Huli, Anglia. Tricicleta lor cu 16 locuri, a cărei imagine o reproducem, poate fi folosită pentru excursii, deplasări la cursuri și diverse călătorii. Singurele dificultăți sînt cele legate de coordonarea mișcărilor și manevrele de fri- nare, pe care însă studenții au învățat, în cele din urmă, să le învingă. Pentru deplasări la mari distanțe, vehiculul poate remorca un portbagaj și poate fi acoperit cu o prelată.

TRISTE 
EVADĂRI DIN 
„REZERVAȚIA 
SĂRACILOR"

Un amplu reportaj al revistei vest-germane „STERN" se ocupă de creșterea criminalității în rîndurile tinerilor din New York, de cauzele sociale care generează acest fenomen. Redăm mai jos extrase din acest reportaj.

...O seară de vară în „Central Park" din New York. Un bărbat beat se sprijină de un stîlp. O tî- nără soră medicală împinge căruciorul unui om avind capul bandajat și un picior amputat. Deodată, un individ apare în goană, smulge, poșeta tinerei și încearcă să dispară. Dar, ca la un semnal, tabloul incidentului capătă o înfățișare neașteptată. Bărbatul cel „beat" se repede ca fulgerul pe urmele hoțului, cel cu piciorul „amputat" sare sprinten din cărucior, iar sora medicală dă la iveală un pistol. Exceptind furtul, totul fusese un truc. Cele trei „victime" sînt în realitate polițiști și aparțin unei secții speciale care operează. atrăgîndu-i pe răufăcători prin simularea unei totale lipse de apărare. Ar ceastă secție a poliției, numită „Anti Crime Unit", numără 200 de membri ;|ea a fost înființată acum doi ani, când și-au făcut apariția, cu o virulență rar în- tîlnită, faimoasele „street gangs" — bande de stradă — organizații criminale 

formate din tineri prove- niți din cel mai mizer cartier al New York-ului, Bronx-Sud. Prin brutalitatea și violența cu dare operează, aceste bande, îrusu- mind 19 000 de membri (în 1972 ele au săvîrșit 57 de crime și peste 1 400 de incidente sîngeroase), le întrec chiar pe acelea ale ucigașilor „profesioniști" din Mafia.Bronx-Sud a devenit o junglă de asfalt din care civilizația a dispărut. Din bulevardul apartamentelor luxoase — „Fifth Avenue" — metroului îi trebuie doar cîteva minute pentru a a- junge aici. într-o altă lume, in care nici un turist, nici un locuitor al celorlalte cartiere new-yorkeze, nu îndrăznește să pună piciorul. Dar este Bronx-Sud o lume care n-are nici o legătură cu „supercivilizația" new-yorkeză ? Sau este un fel de revers al medaliei, poate chiar prețul amar ai acestei „supercivilizații a milionarilor" ? Nicăieri, poate, nu s-a produs o concentrare a mizeriei atît de evidentă ca pe acești 12 

kilometri pătrați, populați de 500 000 de oameni care trăiesc în adevărate ghetouri, la marginea societății. Acolo, orice cetățean care are mai mult de 50 de cenți în -buzunar este socotit un dușman. înoer-
• TRUCUL POLIȚIST DIN „CENTRAL PARK" • PREȚUL AMAR 

AL „SUPERCIVILIZAȚIEI MILIONARILOR" • INAMICUL ACES
TOR TINERI : 0 SOCIETATE OSTILĂ

cariile de evadare din aceste „rezervații ale săracilor" au eșuat nu din cauza lenei acestor oameni, ci din lipsă de locuri de muncă. Fiecare al doilea om este șomer, fiecare al treilea suferă de tuberculoză, fiecare a! zecelea se droghează. Mulți din componenții bandelor criminale sînt încă de virstă școlară. Nigger Charley, căpetenia uneia din bande, declară cu un tragic cinism reporterului de la 

,.Stern" : „Profesorii ne povestesc ani de-a rîndul despre George Washington... cind ar trebui să ne spună și ce trebuie să facem pentru a obține o slujbă". Numai 6 la sută din absolvenții acestor școli 

știu să scrie și să citească corect.Ajutorul infim alocat a- cestei zone de administrația new-yorkeză se pierde ca apa în deșert. Primarul Lindsay este de părere că in cazul mahalalei Bronx- Sud ar trebui să intervină întreaga țară. Dar acest a- ju'tor nu se arată. Dimpotrivă, la 30 iunie, programul prin care autoritățile centrale subvenționau a- nual zona Bronx-Sud cu 2 

milioane de dolari, nu a mai fost aprobat. De ce ? „Din ghetouri doar nu te poți alege cu nici un vot" — a declarat George Stern- lieb, directorul Centrului pentru politică urbană de la Universitatea Rutgers 

din New Jersey. După calculele sale, do-ar reconstruirea spitalelor, școlilor și caselor deja existente în Bronx-Sud necesită 10 miliarde de dolari.Deci, nici un mijloc de a face față disperării. Pentru tinerii locuitori din Bronx-Sud se oferă evadarea în lumea drogurilor sau a violenței. „Dar într-o zi — a declarat sergentul Craig Collins, șeful unei unități spe

ciale de combatere a a- cestor bande — acești tinerii au înțeles, mai mult instinctiv, că drogurile îi distrug, că nimeni, n-o să-i salveze din lumea lor infernală". Acești copiii ai străzii, avind îndeobște un ta.tă toxicoman și o mamă decăzută, și-au găsit un fel de substitut al familiei în bandele din care fac parte. Pe cel mai puternic și mai dibace dintre ei îl aleg șef, iar disciplina de clan este busola comportamentului lor într-o lume ce le este ostilă. în aceste colectivități sentimentul de frustrare este menit să dispară. „De parcă cu fieoare lovitură dată, cu fiecare glonte tras, spune dr. Richard Moravio, psiholog la un institut din Bronx, acești tineri ar vrea să se . răzbune pe întreaga societate în care trăiesc, pentru situația lor mizerabilă".Teritoriul bandelor este delimitat cu strictețe. Mulți comerciianți . încheie cu ele așa-numite „contracte de apărare", foarte costisitoare, dacă vor să aibă o oarecare certitudine că nu Ii se va devasta magazinul 

în timpul nopții. Și reporterul de la „Stern" a trebuit să încheie un astfel dă contract cu Red, șeful bandei „Bachelors", pentru a i se permite să facă fotografii la fața locului. Red este, de a'ltfel. șeful celei mai puternice bande din New York, avind în sub- ordinea sa 500 de membri. Cei doi precursori ai săi, aflați în aceeași „funcție", .sint întemnițați ; el însuși a fost arestat de 12 ori și a executat pînă acum 2 ani de închisoare. Este suspectat că a săvîrșit patru crime, dar dovezile în acest sens sînt neîndestulătoare. Este întrebat de unde are arme. „Se pot cumpăra la orice colț de stradă" — răspunde el.Toate aceste manifestări de demență criminală iși au un substrat al lor. Benjamin Ward, vicedirector al poliției din New York, a- răta : „Dușmanul lor declarat nu este banda rivală, ci societatea". Acești tineri spun : „Ne-ați abandonat. Și dacă nu voi sînteți cei răspunzători, atunci cine alții ?“
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele pentru felicitările și 
urările pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia celei 
de-a Xl-a aniversări & independenței Algeriei -și transmit, la rîndul meu, 
în numele poporului și guvernului algerian, ca și în numele meu perso
nal, urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de bunăstare și 
prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu înaltă considerațiune/

HOUAR.I BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Solemnitatea decorării 
unor constructori

Primire la Consiliul de Stat Cronica zilei

Întîlnirea de lucru a președinților celor două părți 
in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată GermanăLa Consiliul de Miniștri â avut 10c, vineri după-amiâză, o intilnire de lucru intre ing. Mihai Marinescu, prim-vicepreședinte al Consiliului central do control muncitoresc al activității economice și sociale, președintele . părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, și dr. Kurt Fichtner, Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R. D. Germane in comisie, Cate iși petrece Concediul de odihnă în țara noastră.AU participat reprezentanți ăi conducerii unor ministere și organizații centrale economice din cele două țări, precum și ambasadorul R. D.

Germane la București, dr. Mans Voss.In cadrul Intilnirii do lucru s-a examinat modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului ultimei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică, din 31 martie 1973, și au fost convenite măsuri corespunzătoare pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborate și cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Democrata Germană.întilnirCa s-ă desfășurat intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă. (Agerpres)
V
*

l 
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La C.P.L. Oradea

Inițiativele valorifică superior
potențialul economic al întreprinderiiîn aceste zile, premergătoare sărbătoririi lui 23 August, colectivul dâ muncă ăl Combinatului de prelucrare a lemnului din Oradea prezintă raportul unor remarcabile succese— Comitetul oamenilor muncii — ne-a declarat economistul Ion TincăU, director .comercial al Combinatului, a stabilit o largă tematică de Studii pentru specialiști, cafe a vizat, in principal, diversificarea produselor, perfecționarea tehhologiilor e- xistente, Utilizarea Cu maximum de randament â capacităților de producție, reducerea cheltuielilor materiale, precum și alte teme de mare importanță pentru unitățile noastre.La soluționarea acestor probleme au fost antrenați nu numai specialiști, ci și muncitori înaltă calificare, care au. e-, fectuat și propus, in răstimp, de. , o un an, 88 de studii, din care 65 aU fost aplicate in practică, efi- -> ciența lor economică materiali- zîndu-se în realizarea unei pro-

dUcții suplimentare în vâloare de aproape 16 500 000 iei. .Numai studiul ingiiiCrilor Ioăn Beligiu, Carol Farago și Ștefan Eusebiu, privind crearea unei platforme de preindustrializare a lemnU- ldi la depozitele din Finiș șl Va]ea Jadului, aplicat în practică. âdUce combinatului o economie de peste 1 100 OOO lei anual. Pe liniă Studiilor cu valoare ■ economică ridicată se înscriu și cele realizate de inginerul Emil Hajbok, de colectivele conduse de economistul Ion ‘ Tincău și inginerul Cornel Cornea.— Inițiativa, după cum vedeți— ne' spune inginerul Vladimir Oros, directorul combinatului— șe măsoară în milioane, succesele dobîndite confirmă uriașul potențial tehnic de care dispunem, dar ȘI Un imbold pentru amplificarea acțiunii, pe planuri multiple . în Viitbr. î ., ' .........
p-ir Dumitru GĂȚA 

corespondentul „Scînteii"

La Consiliul de Stat â avut loc, vineri, solemnitatea inmînării unor înalte titluri, ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, conferite cu prilejul sărbătoririi. „Zilei constructorului".Pentru merite deosebite în opera d'e construire a Socialismului, prin Decret al Consiliului de Stat au fost conferite titlul de „Erou al MtlnCîi Socialiste" și Medalia de aur „Secera și ciocanul" tovarășilor: Gheorghe I. BărdaȘ, instalator, șef de brigadă la Trustul de construcții industriale Brașov. Vasile A. Ciu- macov, dulgher, șef de brigadă la Centrala de construcții-montaj București, Dumitru A. Ene, zidar, șef de brigadă la Trustul de construcții industriale București, Alexandru I. Fodor, dulgher, șef de brigadă lâ Tfustui dă construcții industriale — municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion I, Gheorghișor, fierăf-betOhist, șef de brigadă la Trustul de construcții industriale Pitești, Gheorghe A. Sovărel, electrician, șef de brigadă lâ Trustul de instalații Și automatizări București.Prin âcplâși decret s-ă conferit „Ordinul Muncii" cl. I tovarășilor : Marin V. Aron, lăcătuș mentor, șef de echipă la Trustul de montaj utilaj chimic București, DumitruC. Antonescu. lăcătuș mentor,,șef de brigadă lă TrUsțUl deconstrucții industriale Craiova, GhâOrghe G. DumltfășcU, director la Institutul de proiectări ăl județului Cohsta.nța, Carol A. Kurko, lăcătuș, șef de echipă lâ Trustul de construcții Brașov, Gheorghe Mitceă I. Popoviciu, director la Trustul de construcții industriale Cluj.Pri.n.tr-un alt Decret al Consiliului de Stat a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa a II-a tovarășilor : Flo-re G. Balinț, maistru la Trustul de construcții locale Orâdeă, Nicblââ A. CoVâcs, zugrav lâ TrUstul de construcții Deva, Octavian A. Gosa, inginer, șef de șantier la Trustul de construcții Cluj, Neculâi î. ÎOhescu, director lâ Trustul de instalații și automatizări București, Toadere G. Lionte, maistru principal lă întreprinderea de construcții montaj a județului Neamț. Nicolae V. preoteasa, mozaicar lă Trustul de construcții Bacău, loan A. Soșa, instalator, șef de brigadă la Trustul de construcții Cluj, Floi-ea D. Tite, sudor electric, șef de. brigadă la Trustul dă montaj utilaj chimic București.în cadrul solemnității au fost în- minate.' de âsOmenea. „Ordinul Muticii'* ClaSâ a III-A, „Ordinul Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IV-a și clasa a V-a u- nui număr de 66 de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingiheri. economiști din sectorul de construcții.înaltele distincții au fost înmîriâte de. tovarășul Emit Botlnâraș. vicepreședinte âl Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii, Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de Stat, Matei, ... Ghigiu. ' ministrul construcțiilor industriale, i.Și. •''■Nidolaâ Tăbîrcă, prim-vicepfeȘedlhte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare.Subliniind semnificația sărbătoririi

„Zilei constructorului", tovarășul Emil BOdnârăȘ â relevat, în CUVihtUl său, succesele obținute de. detașamentul de ConștfUctOri in realizarea marilor obiective ale socialismului in patria noastră. „Acordarea acestor distincții,, a spus vorbitorul, constituie o expresie a recunoașterii acestor succese, a aportului pe care constructorii îl aduc la marile realizări ale socialismului.în numele Comitetului Central ăl partidului, al Consiliului de Stat, ă-l tovarășului NiCOlâe Ceaușescu Vreau să vă transmit călduroase felicitări și urări de noi Și remarcabile Succese".Referindu-s6 la importantele sarcini care revin constructorilor în a- ces.t an, tovarășul Emil Bodnaraș a subliniat semnificația chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor constructorilor de a-și onora iu ,Întregime obligațiile ce le revin, de ă lichida în cursul lunilor august și Septembrie răfflinerile in urmă de pe Unele șantiere.Mulțumind conducerii de partid Și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru deosebita apreciere a,activității colectivelor de constructori din întreaga țară, Eroul Muncii Socialiste, Vasile Ciumacov ă spuș : „Chemarea adresată de secretarul generai âl partidului a avut un amplu ecou în rindul tuturor constructorilor dâ pe șantiere de ă-și CohCentrâ eforturile pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții. Șl eu. Alături de cei 80 de membri ai brigăzii pe care o conduc, m-am angajat să îndeplinim sarcinile trasate în acest an pînă lâ ÎS noiembrie. AslgUr conducerea de partid și de stat că voi muhcl neobosit pentru realizarea sarcinilor încredințate. pentru ridicarea nivelului pregătirii mele profesionale și â membrilor'brigăzii ce o conduc, pentru â spori participarea noastră lâ realizarea mărețului pi'Ogram de investiții Și construcții, lâ înfăptuirea înainte de termen a planului cincinal și în sectorul de construcții-montaj".„Fiecare dintre noi — a spus iiig. Gheorghe Mitcea POpoviciu, directorul Trustului de construcții industriile Gluj — este conștient de necesitatea înfăptuirii integrale și înainte de' termen â mărețului program de investiții, este însuflețit . de Chemarea adresată de tovarășul Nicolae CeăUșâsCU pentru Obținerea Uhor ritmuri înalte de execuție pe toate șantierele. Această chemare, pătrunsă de un înalt și fierbinte patriotism — a spus el — constituie un îndemn cu profundă rezonanță, urmat cu încredere de toți oamenii muncii, de . toți lucrătorii șantierelor de . construcții. Dorim să transmitem tovarășului Nicolae Ceaușescu angajamentul constructorilor fie a scurtă continuu duratele de realizară â lucrărilor de construcții și de a spori eficiența activității noastre".
★Prin Decret al Consiliului de Stat, cu prilejul „Zilei constructorului" au mai fost conferite -un număr de 125 de Ordine' ’și 579 de medalii"1 ’unor muncitori, maiștri, tehnicieni și im gineri. (Agerpres)

Vineri, 17 august 1973, vicepreședintele Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș, a primit pe marele rabin al Franței, dr. Jacob Kaplan, care se află lâ Odihnă în țâra noastră.La întrevedere au fost de față pre
ședintele Departamentului- Cultelor, Dumitru Dogaru, și șeful cultului mozaic din România, dr. Moses Rosen.Primirea s-a desfășurat într-0 atmosferă cordială.

Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului Și geologiei, a primit, Vineri, pe Joe Gormely, mem.- brU al Comitetului Executiv Național âl Partidului laburist, președintele Uniunii naționale a minerilor din Marea Britanic, care, ia invitația Uniunii Sindicatelor din industria minieră, petrol, geologie și energie electrică, face o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.

La primire âu participat tovarășa Larisâ Munteanu, secretar al .Consiliului Central al U.G.S.R.. și Petre Furdui, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din industria minieră, petrol, geologie și energie electrică.Cu acest prilej a âvut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.
întrevedere la Marea Adunare NaționalăLa Marca Adunare Națională a avut loc vineri o intrevedere intre Oorneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară, și senatorul Arso Dutra, președintele Grupului brazilian din Uniunea interparlamentară, care face o vizită în țara noastră.Au participat deputății Ion Măr- gineanu, seCretar al Grupului român din Uniunea interparlamentară, A- lexâhdru IohâsCu și Mircea Ange-

lescu, membri ăi comitetului de conducere al grupului. în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb reciproc de informații cu privire ia activitatea Celor două grupuri naționale.In aceeași zi, comitetul de conducere al grupului român din Uniunea interparlamentară a oferit un dejun in cinstea oaspetelui.
Sa

| ;

CORESPONDENȚII „SCÎN- TEII" TRANSMIT : • în cadrul întreprinderii de vagoane din DROBETA TURNU- SEVERIN a început Construcția unei fabrici de oxigen. Constructorii și-au propus să termine noul obiectiv Cu un ăvâris de cel puțin două luni • îh comuna Cefa, din județul BIHOR, a Început construcția unei moderne brutării, care va satisface și cerințele locuitorilor din satele învecinate. Tot aiâi, alte două obiective se află în construcție : o școală cu 16 clase și un 'bloc de locuințe peiitrti intelectualii comunei • Pînă acum, jn tabără de la NAVO- DAfti și-au petrecut vacanța 24 000'de copii, urmind ca pină la 12 septembrie numărul acestora să depășească 35 000, cu 4 200 tnai mulți debit îh anul trecut. în programul taberei sint cuprinse excursii, tururi ale litoralului. activități culturale și spdrtiVe, vizionări de filme și spectacole • La întreprinderea de sticlărie și faianță din SIGHIȘOARA s-a deschis cel de-al treilea simpozion național de ceramică, organizat de Centrala industriei sticlei și Ceramicii fine și UhiunCa artiștilor plastici e Ansamblul mUzical- . coregrafic „Cuntiha de pe So- meȚ* al 'Chsei orășenești dfe cultură din BISTRIȚA a plecat iri- tr-un turneu în Grecia. Mesagerii CintecUlui și dânsului popular bistrițean vor prezenta spectacole, in această țâră, timp de trei săptăminî • sub egida Centrului județean de îndrumare a creației populate și a mișcării artistice de masă din GALAȚI

a apărut o culegere de creații literare intitulată „Pagini dunărene", în care semnează poeți și prozatori locali • La întreprinderea de strunguri ARAD se află in cuts de pregătire loturile de strunguri din familia „SNA- 360", care vor fi expuse, în cu- rihd, la tîrgurile internaționale de lă Teheran, Salonic. Vienâ și Plovdiv o La Casa de cultură a sindicatelor din CRAIOVA, membrii cenaclului de artă plastică „Constantin BrâncUși" au deschis o expoziție intitulată „Ritmuri cromatice" • La MEDIAȘ a fost organizată o expoziție de bunuri de consum, realizate de întreprinderile din localitate: „Vitrometan", „Emailul roșu", „Salconserv", „8 Mai", fabrica de geamuri și altele, care prezintă publicului vizitator numeroase produse noi • îh decorul Pitoresc de ia Brain, județul Brașov, a avut ioc un conCUrs mâi puțin obișnuit : 40 de echipe dih toate județele țării s-au întrecut pentru titlul de cea mai bună patrulă școlară de circulație. Cei. mai iscusiți în dirijarea circulației s-au dovedit pionierii de. la Școala generală hr. 2 din Curtea de Argeș. • Clubul „Femina" din VASLUI, înființat cu un an. in. urmă, înscrie pe agenda sa de lucru noi acțiuni1 cu larg ecou in ' rindul femeilor. Rețin aten-' ția acțiunile lunare desfășurate în întreprinderi- cu Un mare număr de femei, sub genericul „La noi acasă", și simpozionul „Copiii, floârea vieții". De aser ' menea. în cadrul atelierului de confecții al clubului se califică muncitoare pentru producție.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, Mursalin Daeng Mamangung, ambasadorul acestei țări la București, a oferit vineri seară o recepție in saloanele ambasadei.Au participat Maria Groza, vicepreședintă a Marii Adunări Naționale, George MacovescU, ministrul afacerilor externe, Virgil Cazacu, prim-ad- junct al ministrului educației și invă- țămintului, Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie CU popoarele din Asia și Africa, personalități ale vieții științifice, artistice și culturalo, ziariști. .Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai Corpului diplomatic.
★Cu ocazia Zilei naționale, a Republicii Gaboneze, ambasadorul acestei țări la București, Jean Firmin Ngohdet, a oferit vineri o recepție în saloanele ambasadei. Au participat Ilie CișU, ministru secretar de stat lâ Ministerul industriei Chimice, Nicolae Gheiiea, adjunct ăl ministrului afacerilor externe, Nicolae Popovici, adjunct al ministrului jus.. tiției, reprezentanți ai Vieții politice, economice și culturale din țara noastră. Au luat, de asemenea, parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic,
★Vicepreședintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală ro- mâno-ffanceză de cooperare economică, științifică și tehnică, Ion St. Ion, a avut vineri o intilnire de lucru cu Bertrand Larera de Morel, vicepreședintele părții franceze în această comisie, Câre se află în țara noastră. S-a examinat stadiul realizării acțiunilor convenite în protocolul sesiunii a V-a, precum și măsurile ce trebuie întreprinse de ambele părți pentru a facilita în continuare extinderea relațiilor de colaborară eCOnomică, științifică și tehnică dintre România și Franța.în cadrul vizitei în țara noastră, Bertrând Lărera de Morel a fost ■ primit de Fldreâ Dumitrescu, ministrul finanțelor, cu care â purtat dis-. cuții privind modul îh căre evoluează relațiile între Româfiiă Și Ffariță îh domehiul financiar.
★Vineri a sosit îh Capitală o delegație a Combinatului chimic Po- lâwy, din R.P. Polonă, condusă de tovarășul LCCh SobcZăk, prim-secre- tar al comitetului de partid al combinatului.Delegația va face o Vizită în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae CeâlișescU, secretar general al Partidului Comunist Român, â- dresată cu prilejul vizitei la acest combinat.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de activiști de partid, de reprezentanți ai Ministerului Industriei Chimice și ai uzinei „Policolor" din Capitală.Au fbst pfeZenți membri ai Am- . basadei R.P. Polone la București1.
★în zilele de 16 și Î7 august nu avut loc la Mamaia discuții între o delegație a Ministerului Turismului din țara noastră și o delegație! a Comitetului pentru odihnă și turism ...din R, P,. Bulgaria, Cu acest prilej,, ,IOn Cpșrria, rnihist'ful -turismului, și îvan Vra’cev, președintele Comitetului pehfrti odihnă ' Și turism din, R. P. Bulgaria, ăU Semnat Un protocol privind dezvoltarea schimburilor turistice dintre cele două țări.(Agerpres)
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vremea
TENIS: „CUPA DAVIS"

Azi începe meciul 
România — S. U. A.

CORESPONDENȚA SPECIALA

Vineri seara la orele 21.00 (oră Bv-treștiUilui), la clubul „Round ■T ' din mica localitate californiană z_ ..no de lingă San Francisco a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de joc a meciurilor de simplu din cadrul semifinalei interzonale a „Cupei Davis" dintre e- chipele României și Statelor Unite ale Americii.Sorții au hotărit ca în primul meci de simbătă după-amiază (ora 22. ora Bucureștiului) Toma Ovici să-l intil- nească pe jucătorul numărul unu al Americii, Stan Smith, iar în meciul al doilea. Ilie Năstase să joace contra lui Marty Riessen, urmind ca luni perechile să se inverseze.Terenul central, pe care se va desfășura meciul, are o suprafață extrem de dură, fiind construit din ciment și acoperit cu o vopsea verde de plastic pentru a-i mări rapiditatea. El este identic cu cel de la Cleveland pe care s-a desfășurat, în

1969, finala' „Cupei'Dâvis" între e- chipele României și Statelor Unite. Pe cele patru. laturi . ale terenului gazdele ap ridicat în • grabă tribune din lemn cu o capacitate de 6 000 de locuri. . . ’ 'Iile Năstase s-a acomodat relativ ușor cu atest teren. întrucît în ultimii arii a jucat și,a cîștigat numeroase turnee internaționale pe a- semenea suprafețe rapide. El este în bună formă de joc și într-o excelentă dispoziție fizică. în schimb. Toma Ovici se acomodează mai greu cu un astfel de teren rapid pe care mingea ricoșează mai puternic și in cu totul alt • unghi decit pe suprafețele de zgură sau gazon. Nici Ion Sântei nu s-a acomodat pe deplin cu terenul.. Pentru ameliorarea cit mai mult posibil a acestui handicap, întreaga echipă a făcut zilnic cite 5 ore de antrenamente pe terenul Central și pe cele laterale acestuia.
C. ALEXANDROAIE

Duminica fotbalisticăMîine, 19 august, se va desfășura' cea de-a IlI-a etapă a campionatului diviziei A. Dintre partidele etapei notăm în primul rind meciul de la Brașov dintre Steagul ro-șu, echipă omogenă, destul de redutabilă pe terenul propriu, șl Rapid, singura formație „cu patru puncte" din două jocuri. La Timișoara și la Iași, cele două „Politehnici" locale primesc vizitele Universității Craiova și, respectiv, C.F.R. Cluj. Primul dintre aceste meciuri se televizează de la Timișoara în direct, de la ora 17. La Cluj, altă partidă „universitară" : „U“—Sportul studențesc. Echipa „cu zero puncte", S. C. Bacău, primește vizita uneia dintre performerele etapei trecute, F. C. Petrolul. La Pi

tești. F. C. Argeș se va întrece cu C.S.M. Reșița, iar la Petroșani se va disputa meciul Jiul—F. C. Constanța. Toate aceste jocuri vot începe la ora 17.. în Capitală, de la aceeași oră, Dinamo va juca pe stadionul propriu cu A.S.A. din Tirgu Mureș, iar pe stadionul „23 August", înce- pind de la orele 18,45, Steaua va întîlni pe U.T.A.Tot duminică se va desfășură și etapa a II-a în cele trei serii ale diviziei B. Partidele vor avea loc de la ora 11, cu. excepția acelora înscrise in programul concursului Pronosport. Acestea din urmă se vor juca înce- pind de la ora 12.

UNIVERSIADA '73
© Argentina Menis — medalie de argint, Dan Irimiciuc — 
medalie de bronz ® Voleibalistele românce le-au întrecut 

pe cele japoneze ® Luptătorii noștri continuă sena 
succeselorMOSCOVA (Prin telefon de le trimisul Agerpres, A. Berger). — Cea de-ă „treia zi a Jocurilor mondiale universitate de vară a avut drept „cap de' afiș" întrecerile de atletism Care se desfășoară pe marele stadion de la Lujnikl. Privirile spectatorilor au fost multă vreme ațintite spre sectorul de aruncări, unde cele mal bune discobole din lume, Faina Melnik (U.R.S.S.) și Argentina Menis (România), au reeditat disputa lor de la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, La fel ca la Miinchen. pe primul loc s-a clasat Melnik — 64,54 m, Urmată de Argentina Merîis — 63,92 ,m.ConcUrsul de scrimă a programat eliminatoriile probei feminine de floretă. Toate cele trei reprezentante ale noastre : Ecaterina Iencic-Stahl, Ileana Gyulai și Suzaha Ardeleana S-au Calificat pentru, semifinale.După Mihai Țiu, clasat pe locul doi la -floretă, un alt scrimei- român a reușit să' ciștige o medalie la jocurile mondiale universitare de vară de la Moscova. Noul laureat este Dan Irimiciuc, care a ocupnt locul al treilea în proba de sabie, cucerind medalia de' bronz.

în turneul feminin de VOlei,, selecționata studențească română a învins, la capătul unui meci spectaculos, cu 3—2 (11—15, 15—11, 9—15, 15— 8, 15—5) reprezentativă Japoniei, iar seara tirziu pe cea a Ungariei cu 3—1. La baschet feminin, echipa română a obținut a- doua victorie in- trecînd cu scorul de 54—51 (32—24) formația Canadei.în turneul de lupte greco-romane, sportivii români'au trecut cu succes de turul al doilea : Victor Dollpschi (categ. supergrea) l-a învins prin tuș în primul minut pe polonezul Prit- kowski, Ion Neguț (categ. 90 kg) a cîștigat tot prin tuș in fața americanului Wesley, Staicu Olteanu (categ. 82 kg) l-a întrecut prin descalificare pe Vetuchi (Italia). Victorii înainte de limită au obținut de asemenea Gheorghe BerCeanu (câteg. 48 kg) și Nicu Gingă (categ. 52 kg.).în concursul de gimnastică pe echipe, femipi.n și masculin, medaliile de aur au revenit formațiilor U.R.S.S. Echipă masculină de gimnastică a României s-ă clasat pe locul al treilea, obținind medalia de bronz.

j

LA BISTRIȚA

SE CONSTRUIESC

Utilaje
depoluante
complexe de

Handbalistii români 
de laSelecționata masculină de handbal a României a repurtat un frumos succes, ciștigind turneul internațional desfășurat în orașul cehoslovac Martin. în ultima partidă, echipa României a învins cu scorul de 23—18 formația de tineret a

au ciștigat turneul
MartinCehoslovaciei. Handbaliștii români au totalizat 9 puncte in clasamentul final, terminind competiția nein- vinși. Pe locul doi s-a clasat echipa U.R.S.S. cu 9 puncte (golaveraj inferior), urmată de selecționata Cehoslovaciei cu 5 puncte.

În c î t e v aTENIS DE MASA. — Uniunea europeană de tenis de masă a stabilit clasamentele celor mai bune jucătoare și celor mai buni jucători de pe continent. în clasamentul feminin, pe primul loc se află Kishazi (Ungaria), urmată de cehoslovaca Grofova și sovietica Rudnovâ. Maria Alexandru (România) ocupă locul 6, după Magos (Ungaria) și Ratberg (Suedia).
★La 25 august, la Palatul sporturilor din Pekin va începe un mare turneu internațional de tenis de masă, la care vor participa cei mai valoroși jucători din Asia, Africa și America Latină. întrecerile sint așteptate cu deosebit interes. în vederea acestui important eveniment sportiv s-au făcut din timp intense pregătiri. întilnirile se vor desfășura simultan la 24 de mese. Se prevede ca in fiecare zi partidele să fie urmărite de peste 18 000 de spectatori.TENIS. — în turul trei ăl turneului internațional de tenis de la Indianapolis au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Orantes (Spania) — Sakai (Japonia) 6—2. 6-2 : Gottfried (S.U.A.) — Connors (S.U.A.) 0—6, 7—5, 6—3 ; Ramirez(Mexic) — Pilici (Iugoslavia) 6—7. 6—4, 5—3 (abandon) ; Richey(S.U.A.) — Munoz (Spania) 6—4, 6-4.
★în sferturile de finală ale turneului internațional masculin de tenis

r î n d u r ide la Haverford, indianul Vijay Armitraj l-a eliminat cu 6—3 6—3 pe americanul Teacher.ȘAH. — TURNEUL INTERZONAL DE LA PETROPOLIS. — Cu o rundă înainte de terminarea turneului interzonal de șah de la Petropolis, în clasament conduc Costa Mecking (Brazilia) și Lajos Portisch (Ungaria) cu cite 11,5 puncte, urmați de Gheller (U.R.S.S.) 11 puncte,Polugaevski (U.R.S.S) 10,5 puncte. Bort (Cehoslovacia), Smislov (U.R.S.S.) 10 puncte, Bronstein(U.R.S.S.) 9,5 puncte, Liubojevicl(Iugoslavia), Savon (U.R.S.S.), Re- shevsky (S.U.A.), Ivkov (Iugoslavia)8.5 puncte, Panno (Argentina) 7,5 puncte, Gheorghiu (România). Keres (U.R.S.S.) 7 puncte, Byasas (Canada)6.5 puncte. Tan (Singapore) 3 puncte, Hug (Elveția), Kagan (Israel)2.5 puncte.în runda a 16-a, șahistul român Florin Gheorghiu l-a învins în 41 de mutări pe fostul lider al turneului, marele maestru iugoslav Liubomir Liubojevici.POLO. Campionatul european de polo pe apă pentru echipe de juniori a continuat vineri Ia Duisburg. Selecționata României a învins cu scorul de 8—2 (2—1, 1—1, 2—0, 3—0) echipa Greciei. Alte rezultate înregistrate : R. F. Germania — Ungaria 5—4 : Spania — Irlanda 15—1 ; Italia — Anglia 7—2 ; Olanda — U.R.S.S. 4-3.

Tinărul colectiv al Uzinei Utilaje pentru industria materialelor de construcții șl refractare din Orașul Bistrița a înregistrat rezultate valoroase în domeniile asimilării și con- 1 struirii unor utilaje complexe depoluante. De curînd, aici a început construcția celui de-al 1 zecelea tip de utilaj depoluant. i Este vorba de un electrofiltru de mare capacitate de puriiica- re a aerului.— Proiectanții din întreprinderea noastră — ne spunea tovarășul inginer Liciniu T. Micu, directorul uzinei — desfășoară O laborioasă activitate îndreptată spre permanenta perfecționare a instalațiilor pe care le fabricăm, conferlndu-le caracteristici tehnice superioare. Astfel, prin reprolectarea Unor ansamble am reușit să mărim gradul de rezistență la șocuri al electrofil- trelor șl să le asigurăm o durabilitate sporită in timpul funcționării._Un alt rezultat al acestei merituoase preocupări îl constituie începerea fabricației unor elec- trofiltre cu dublă funcționalitate, caracterizate prin aceea că, odată cu purificarea aerului industrial, recuperează și o serie de materii prime valoroase, care se pierdeau pînă acum în atmosferă.Realizările obținute pînă acum de constructorii de mașini de la Uzina de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare din Bistrița, în direcția diversificării gamei produselor fabricate, a realizării lor la un înalt nivel calitativ Constituie pentru tinărul colectiv de muncă de aici o carte vizită exemplară, pe căre află însemnele hărniciei elanului creator.

*
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de se Și
Ion ANGHEL
corespondentul „Scînteii"

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 17 AUGUST 1973Fond general de premii : 1 127 234 lei, din câre 182 139 lei REPORTExtragerea I : 28 3 88 85 5 29 69 52 79Extragerea a II-a : 37 46 44 12 2164 63 15 61

Timpul probabil pentru zilele de 19, 26, 21 august. în țară : Vremea se va încălzi ușor în toate regiunile țării. Cerul va fi variabil. Se vor semnala ploi izolate, mai frecvente in regiunea de deal și de munte. Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar cele maxime între 21 și 31 de grade, local mai ridicate.în București : Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, favorabil ploii sub formă de aversă in cursul după-amiezii, la începutul intervalului. Temperatura in creștere ușoară.

Poziții si controverse
■> J>

în cadrul Piefei comune
De citeva zile, presa de ambele părți ale Rinului se ocupă cu in

sistență de o anumită stare de indispoziție și tensiune intervenită 
intre principalii parteneri din Piața comună.Punctul de pornire al acestei polemici l-a constituit interviul ministrului francez al agriculturii, Jacques Chirac, acordat săptămina- lului „LE POINT", în care acesta formula un șir de nemulțumiri ale guvernului său la adresa poziției vest-germane față de C.E.E., cu deosebire în problemele agrare. „R.F.G. — a afirmat J. Chirac — 

mă îngrijorează din cauza distanțării 
■sale de Europa (comunitară)".„LES ECHOS" notează că, de fapt, Bonnul și Londra ar dori să angajeze o dezbatere asupra perspectivelor Pieței comune'agrare sau „Europei verzi", cum i se mai spune, dar Parisul nu a acceptat pină acum această discuție.

„Pentru R.F.G. și Anglia — constată agenția FRANCE PRESSE în comentariul intitulat sugestiv „Indispoziție în comunitatea europeană" 
— protecționismul agrar nu slujeș
te decit interesele Franței, care este 
cea mai mare beneficiară. Cei doi 
parteneri opinează că ar fi timpul 
să se inițieze o reconsiderare a a- 
cesteî politici, care și-ar fi trăit tra
iul și care menține C.E.E. repliată 
asupra ei însăși, fără a ține seama 
de interesele... bineînțeles, ale en
glezilor și vest-germanilor".într-o evaluare succintă a pozițiilor, „LE MONDE" rezumă astfel situația : R.F.G. este dezamăgită in- trucit pînă acum nu s-a ajuns la un început, de armonizare în politica economică, ceea ce a prejudiciat stabilizarea prețurilor și colaborarea în domeniul politicii monetare. Vest- germanii trebuie să plătească zilnic 4 milioane mărci numai pentru Piața comună agrară. Aceasta-i face receptivi Ia criticile formulate în alte țări ale C.E.E., dar mai ales in Marea Britanie, la adresa politicii comunitare agrare.Aceste divergențe par să aibă .im

plicații serioase. „însuși viitorul 
C.E.E. scrie „COMBAT" — este 
pus in discuție prin numeroasele 
deosebiri de opinii între Paris și 
Bonn".Presa vest-germană a reluat pe larg comentariile ziarelor pariziene, pentru a constata, la rindul ei, anumite note discordante în relațiile Bonn-Paris-Londra. „FRANKFURTER ALLGEMEINE" preconizează chiar o inițiativă din partea Franței care ar putea duce Ia depășirea impasului actual.în Marea Britanie, cotidianul conservator „DAILY TELEGRAPH" a considerat nimerit să menționeze, tocmai acum, că la aproape 8 luni de la aderarea țării ia comunitatea europeană, „apartenența sa la a- 
ceastă grupare este în continuare 
impopulară printre englezi". Ziarul afirmă că în politica agrară a C.E.E. ar exista „absurdități" și că „solu
ția pentru Marea Britanie este de a 
acționa pentru revizuirea acestei po
litici in loc să se retragă din comu
nitate".In mod oficial, la Bonn și la Londra s-a reacționat prin reamintirea pozițiilor de principiu cunoscute ale celor două guverne, de fidelitate față de țelurile C.E.E. După opinia ziarului „COMBAT", „replicile Bonnului și Londrei sint pe măsura declarațiilor ministrului J. Chirac. Ele prezintă o realitate politică evidentă : Franța vede coalizîndu-se împotriva ei celelalte două mari țări ale comunității... Este poate timpul de a reveni pe Pămînt și de a a- borda cu fermitate criza comunității europene".

„C.E.E. — notează resemnat autorul comentariului A.F.P. — nu pare 
în măsură să-și depășească diver
gențele, Și nici n-ar putea fi altfel 
cind fiecare din statele componente 
are interesele lui specifice". .



viața internaționaIă
I .. . • .

CONFERINȚĂ FEDERAȚIEI MONDIALE
A ASOCIAȚIILOR PENTRU NAȚIUNILE UNITEGENEVA 17 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor Comisiei pentru problemele educației și tineretului a Conferinței Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, care iși desfășoară lucrările la Geneva, a luat cuvîntul șeful delegației române, prof. dr. Dumitru Ma- zîlu. Vorbitorul a subliniat importanța deosebită a educației tineretului în spiritul ideilor nobile ale păcii, înțelegerii și cooperării internaționale, arătînd că România militează pentru promovarea acestor deziderate majore în formarea tinerei generații.Asociația Română pentru Națiunile Unite, instituțiile naționale pentru instrucție și educație pornesc de la

realitatea creșterii continue a rolului tineretului în viața politică internă și internațională.Reprezentantul român a relevat, în continuare, necesitatea intensificării activității Federației Mondiale și a asociațiilor naționale pentru Națiunile Unite în direcția folosirii mijloacelor educative proprii pentru realizarea programelor și rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. în acest sens.La discuții. în aceeași ședință, au mai luat cuvîntul reprezentanții asociațiilor naționale din Iugoslavia, R. F. Germania, Suedia. Finlanda, Ungaria, Indonezia, Pakistan, Canada, Italia, precum și delegatul U.N.E.S.C.O.
A

In Comitetul pentru

a primit pe
ambasadorul României

pekin încheierea vizitei tovarășului
Fam Van DongPEKIN 17 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că Ciu En- lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez. premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a avut-o convorbire cu Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al guvernului R. D. Vietnam.

★Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, și Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.. primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, au avut, la Pekin, întrevederi cu Fam Van Dong.

La 17 august, delegația de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, a părăsit Pekinul, continuîndu-și drumul spre patrie.
Declarație a AA.A.E. 
al R. D. VietnamHANOI 17 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afa- I cerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest împotriva violării, la 14 august, a spațiului aerian al R;D.V. de către avioane americane de recunoaștere. în^ declarație se cere încetarea imediată și definitivă a unor asemenea acțiuni.

Ripostă fermă forțelor
reacționareChile trăiește zile de încordare ca urmare a recrudescenței actelor prin care forțele reacționare au pornit la un nou atac împotriva puterii populare. De aproape trei săp- tămîni se menține așa-numita grevă din transporturile terestre, care a perturbat grav funcționarea rețelei de distribuire a unor bunuri de consum și aprovizionarea întreprinderilor industriale cu materii prime. Simultan cu această grevă patronală au loc o serie de1 alte > acțiuni de sabotare a economiei naționale și de atentate, prin care se urmărește crearea unei atmosfere de tensiune. La începutul acestei săptămîni, grupuri teroriste au dinamitat instalații de furnizare a energiei electrice pentru Santiago și cinci provincii. Atentatele din ultimele săptămîni s-au soldat cu cinci morți și pestș șaptezeci de răniți. Au fost atacate zeci de camioane, care nu încetaseră lucrul, au avut loc 37 de acțiuni de sabotare a liniilor ferate și avarieri grave ale conductelor de petrol din Los Crista- des și Curico.Oamenii muncii, precum și diverse categorii ale opiniei pu-

blice. se pronunță în favoarea aplicării unor măsuri ferme și eficiente împotriva actelor teroțișțe, Conducerea Centralei Unice a Oamenilor Muncii (C.U.T.) a avut o întrevedere cu președintele Allende în legătură cu măsurile concrete pe care le necesită normalizarea situației din turi. într-o comună a comunist și se exprimă pentru noul numit de președintele Allende și pentru îndeplinirea sarciniloracestuia. „Unitateaclasei muncitoare — se arată în declarație — înțelegerea frățească dintre socialiști și comuniști, acțiunea comună a partidelor care formează Unitatea Populară șl întărirea continuă a forțelor a- vansate au făcut posibilă victoria din 1970 și au permis înaintarea pe calea schimbărilor. Această unitate constituie garanția ba- rărîi drumului reac- țiunii pentru a se asigura înaintarea procesului revoluționar pe care il trăiește țara".Guvernul. a luat măsuri energice pentru curmarea valului de sabotaje și de tulburare a ordinii publice. La 14 august, autoritățile au dat un

transpor- declarație partidelor socialist sprijinul guvern

termen de 24 de ore pentru reluarea activității în transporturi. S-au adoptat, de ase- . menea, hotărîri speciale pentru proteja- . rea instalațiilor electrice, unde forțele de poliție și militare au instrucțiuni stricte pentru a acționa cu energie și fără șovăială împotriva sabotorilor. Corpul de carabinieri și serviciul de investigații au primit indicații pentru folosirea tuturor posibilităților tehnice și u- mane în reprimarea grupărilor teroriste, ca „Patrie și libertate", care nu numai că atentează . la stabilitatea instituțională, dar și-a anunțat hotărîrea de , ba cu sînge țării".Presa de democratică .din Chile se face ecoul sprijinului ferm al opiniei publice față de măsurile hotărîte de guvern pentru încetarea grevei proprietarilor de camioane și combaterea t „Poporul, Siglo". va vocarea, ar veni, depsi pe Pentru că va permite jocul cu destinele patriei".

public ,.a îmbi- pămîntulstingă și

terorismului, scrie ..El . zdrobi pro- de oriunde și-i va pe- provocatori. i poporul nu
Euqen POPSantiago de Chile

dezarmare de la Geneva
DEZBATERI ÎN PROBLEMA INTERZICERIIGENEVA 17 (Agerpres). — In cadrul ședinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, a luat cu- vîntul reprezentantul Suediei, ambasadorul Lennart Eckerberg, cares-a referit la problema interzicerii perfecționării, producției și stocării armelor chimice, aflată pe actualei' sesiuni a dezarmare.Declarîndu-se ț unui acord privind prohibirea rnelor chimice, delegatul suedez atras atenția asupra necesității documentul ce va fi elaborat să conțină prevederi specifice relative la interzicerea așa-numitelor „arme chimice binare" — produse din substanțe chimice cu aplicabilități pașnice, civile, dar care pot fi. în caz de conflict, utilizate, îrt amestec, ca mijloace chimice de luptă. „în condițiile existenței unei tehnologii pentru producerea armelor chimice binare — a declarat vorbitorul —, chiar cunoștințele tehnologice sim-

agendanegocierilor depentru încheierea ar- a ca

Agențiile internaționale de presă informează că un avion „Boeing 720“ aparținînd companiei „Middle East Airlines", care efectua cursa Benghazi — Beirut, avind la bord 116 pasageri și 10 membri ai echipajului. a fost deturnat deasupra Ni- cosiei. Pilotul avionului a anunțat turnul de control de pe aeroportul din Nicosia că este constrîns să se îndrepte spre aeroportul israelian Lod.La intrarea în spațiul aerian al Israelului avionul deturnat a fost încadrat de două avioane israeliene de vînătoare și, escortat, a aterizat pe aeroportul Lod. Poliția israeliană a

ARMELOR CHIMICEsuficiente pentru fabri-ple pot ficarea, înțr-un timp scurt, in instalații ale industriei chimice obișnuite, a unor componenți pentru agenții chimici de luptă, atunci cînd este nevoie". Am ' ridicat această problemă a armelor chimice binare, a a- dăugat oratorul, deoarece delegația suedeză a înțeles că sînt în curs pregătiri pentru dobindirea unor tehnologii de fabricare a unor asemenea arme., Referindu-se în continuare la lipsa de progres în negocierile pe tema interzicerii armelor chimice, reprezentantul Suediei a făcut apel la delegația S.U.A. să prezinte în comitet propuneri concrete privind un tratat în materie, care să contribuie mului actual.

NICOSIA 17 (Corespondență de la I. Badea). — Președintele Republicii Cipru, arhiepiscopul Makarios, a primit, vineri, pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Nicosia, Francisc Păcurariu, cu ocazia plecării sale definitive de la post.Ambasadorul român a transmis cu acest prilej' președintelui Makarios un cordial mesaj de salut și urări de consolidare a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru din partea președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Răspunzind, președintele cipriot a rugat să se transmită mulțumirile sale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru urări și pentru interesul pe care guvernul României îl manifestă față de Cipru și problemele sale.Ambasadorul Francisc Păcurariu a făcut, de asemenea, vizite de rămas bun lui Rauf Denktaș, vicepreședintele Republicii Cipru, și lui Glafkos Clerides. președintele Camerei Reprezentanților.

Manifestări peste hotare 
in intimpinarea sărbătorii 

naționale a poporului român
PEKIN. — La. 17 august a 

avut loc la Pekin o confe
rință de presă la care au par
ticipat numeroși reprezentanți ai 
presei chineze. Cu acest prilej, 
ambasadorul, extraordinar și pleni
potențiar al României, Nicolae 
Gavrilescu, a făcut o amplă expu
nere despre rezultatele obținute de 
poporul român in anii de după 
eliberare in opera de edificare so
cialistă a țării, relevînd remarca
bilele succese cu’ care oamenii mun
cii din țara noastră intimpină anul 
acesta marea sărbătoare, ziua de 
23 August. 1

BUDAPESTA. — Cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste armate, 
la ambasada Republicii Socialiste 
România din Budapesta a avut loc 
o conferință de presă. Ion Cotoț, 
ambasadorul României la Budapes
ta. a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 23 August și a trecut in 
revistă succesele obținute de popo
rul român in acești 29 de ani.

ULAN BATOR. — Cu prilejul 
celei de-a 29-a aniversări a zi
lei de 23 August, în sala de expo
ziții a Comitetului Uniunii Artiș
tilor Plastici din R. P. Mongolă, 
la Ulan Bator, s-a deschis o

expoziție românească de pictură. 
La vernisaj au participat D. Amga- 
lan, secretar al Comitetului Uniunii 
Artiștilor Plastici, B. Dașteren, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al F.A.P.P., D. Terendondog, \ 
vicepreședinte al Comitetului Uni
unii Artiștilor. Plastici, reprezen
tanți ai Ministerului. Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați la Ulan Bator.

Au luat parte, de asemenea, 
Traian Gîrba, ambasadorul Româ
niei la Ulan Bator, precum și pic
torul român Pavel Codița.

ANKARA. — Ambasadorul Re
publicii Socialiste România1 la 
Ankara, George Marin, a organizat 
o conferință de presă in cadrul că
reia a vorbit despre semnificația 
marii sărbători a poporului român 
— 23 August, despre realizările 
deosebite obținute de România în 
dezvoltarea sa economică și socia
lă, subliniind activitatea țării noas
tre în promovarea unei politici ac
tive de pace și largă cooperare i&* 
ternațională. Vorbitorul a eviden
țiat, totodată, poziția constructivă 
a României socialiste în probleme
le securității europene, colaborării 
în regiunea balcanică, precum și în 
alte chestiuni internaționale ac
tuale.

la depășirea iraobilis-
★s-a anunțat că actua-La Genevala sesiune a Conferinței Comitetului■ pentru dezarmare urmează să se încheie la 30 august a.c.

U

BEIRUT 17 — Corespondentul A- gerpres, Crăciun Ionescu, transmite Vineri, în localitatea libaneză Chtau- ra, a avut loc o nouă întilnire intre miniștrii de externe ai Libanului. și Siriei, consacrată normalizării relațiilor dintre cele două țări. La sfîrșitul reuniunii. în capitala libaneză s-a anunțat că cei doi miniștri au semnat un acord privind „reglementarea ne și relațiilor și intereselor comu- mutuale între cele două țări".
★cîteva ore după reuniunea de

PAPUA-NOUA GUINEE
PE DRUMUL INDEPENDENTEI

pătruns în avion și a anunțat autorul deturnării, identificat fiind Mohammed Ăltoumi, în vîrstă de 37 de ani, posesor al unui pașaport libian, a fost arestat, urmînd a fi judecat pentru actul comis.Avionul companiei „Middle East Airlines", avînd la bord toți pasagerii, a părăsit ulterior aeroportul Lod, aterizind la Beirut.Ambasadorul libian la Bagdad, aflat printre pasagerii avionului deturnat, a declarat — la sosirea în capitala libaneză — că autorul deturnării nu este libian sau arab.

că ca

(Agerpres)

Lala Chtaura, in capitala Siriei a fost dat publicității un comunicat prin care se anunță că această țară a hotărît să redeschidă frontiera cu Libanul, începînd de vineri de la ora 14.00 G.M.T. Comunicatul menționează că, în cursul convorbirilor libanezo-siriere, partea siriană a constatat „preocuparea Libanului de a menține relații frățești cu rezistența palestineană", ajungîndu-se- astfel Ia un acord privind reglementarea problemelor în suspensie între cele două țări.Frontiera dintre Siria și Liban fusese închisă de guvernul de la Damasc la 8 mai a.c., ca urmare a incidentelor dintre armata libaneză și unitățile palestinene.

Harta politică a lumii urmează a se îmbogăți cu un nou stat independent. Papua-Noua Guinee. Inițiat de Națiunile Unite sub imboldurile mișcării de independență din rîndul populației băștinașe, și favorizat de venirea la putere* în Australia a Partidului laburist, planul prevede acordarea autonomiei încă la sfîrșitul acestui an și a independenței în 1974.Teritoriul cunoscut sub numele de Papua-Noua Guinee, cu o suprafață de 460 000 kmp. cuprinde partea răsăriteană a insulei Noua Guinee și o puzderie de 600 de insule — adevărată punte între lumea asiatică și cea australiană. In țară se vorbesc nu mai puțin de 700 de. limbi diferite, la un număr de circa 2,5 milioane locuitori. Căile de comunicație între diferitele regiuni sau insule lipsesc aproape cu desăvîrșire.Papua-Noua Guinee . este o țară potențial bogată. Cimpiile mănoase din zona litoralului sînt acoperite de culturi de cacao, cafea, orez, ceai.

agențiile de presa transmit:
Președintele Consiliului 

Central al U.G.S.R., Mihai Da- lea, care șe șflă în Anglia, la invitația Congresului Sindicatelor Britanice — T.U.C:, a avut, vineri, o întrevedere cu A. M. Morgan,’ minis- tru-subsecretar de stat la Ministerul Muncii, și cu șefi ai unor departamente din minister.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Ungare, Jeno Fock, și-a încheiat vizita la Moscova. El a avut convorbiri cu Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în legătură cu colaborarea dintre cele două țări.

Ziarul „Popular", organ 31 C.C. al P.C. din Uruguay, a adresat patrioților și forțelor democratice din țară un apel pentru întărirea luptei în favoarea transformărilor politice, relevînd, în același timp, caracterul progresist al programului elaborat de coaliția forțelor de stînga în vederea ieșirii din actuala situație de criză. în context, ziarul subliniază necesitatea reluării activității în țară de către toate organizațiile sindicale și partidele politice democratice.

VIT RIN A E CON OM I CĂ

Exod industrialrestricțiilor impuse de scopul pro-Din- cauza care le sint autorități,-în tejării mediului, o serie de firme japoneze au. în- 1 ceput să-și transfere în exterior uzinele de prelucrare a produselor petroliere.Astfel, urmînd exemplul uzinelor' petrochimice aparținînd concernelor „Mitsui" și „Mitsubishi", grupul „Sumimo- to“ a anunțat că a încheiat un acord cu guvernul din Singapore pentru

construirea unei mari uzine de prelucrare a petrolului pe teritoriul acestui stat. Firmele „Mitsui" și „Mitsubishi" încheia- seră deja un astfel acord cu guvernul landez. Alte grupuri industriale și comerciale, printre care și importanta firmă „Maribeni Corporation", au în construirea trochimice Coreea de Saudită.

de tai-
studiu de uzine pe- în Indonezia, sud și Arabia

Semne de încetinire
triale în Anglia

a dezvoltării indus-

publica- Ministe- cotidia-Reluînd datele te la Londra de rul Trezoreriei, nul francez „Les Echos" menționează că expansiunea economică în Marea Britanie dă semne de oboseală. în luna iunie, indicele producției industriale a scăzut la nivelul lunii aprilie. . Totodată, produsul național global, care, deși a înregistrat in

cursul primului . semestru al acestui an un ritm de creștere de 6,6 la sută, nu va crește decit cu 5,4 la sută în cel de-al doilea trimestru, și cu numai 3,7 la sută în cursul primelor șase luni ale anului 1974. Una din consecințele importante ale acestei situații, scrie cotidianul, este degradarea raporturilor de schimb datorată

scăderii cursului lirei. în legătură cu aceasta, sînt citate aprecierile unui profesor de la London Schools of Economics, care afirmă că orice scădere cu nUmai 1 la sută a cursului lirei provoacă în mod automat o reducere cu cel puțin sută a nitului afirmă 1 la producției și a ve- real. „Les Echos" că aceste procente

nu înseamnă, de fapt, de- cît că englezii vor trebui să plătească mai pentru continuarea voltării .economice, pentru guvernul Heath acest lucru presupune că, mai devreme sau mai tîr- ziu, va trebui să aleagă între mică ției.
Cursul dolaruluiDolarul S.U.A. a înregistrat joi, pe piețele occidentale, una mai din ______ __ _ ____ o„._cele mai bune parități ale 'sale luni. La Londra, cererea mare pentru moneda mericană a dus la reducerea cu doi cenți a valorii lirei sterline, de la 2,46 dolari cu o zi înainte la 2,44 dolari în momentele de vîrf ale ascensiunii devizei S.U.A. A- ceasta a fost cea mai ridicată cotă a dolarului pe piața britanică, de la devalorizarea sa, la 9 februarie. Spre sfîrșitul

din cele accentuate reveniri acest an, atingînddin ultimele două
a-

mult dez- iar
expansiunea econo- și combaterea infla-

„ARISTON" — UN NOU 
SISTEM DE TELEVIZIUNE

Uzinele „Electron" 
au început producția 
ratei pentru un nou 
televiziune, denumit 
cu ecrane de cîteva. zeci de me
tri pătrați. Noul sistem asigură 
o claritate și un contrast bun 
al imaginii și o bună transmi
sie a sunetului. Ecranele 
nuite de televiziune au 
mărimea optimă și orice 
t.ere a dimensiunilor lor 
legată de dificultăți 
considerabile. Sistemul nou 
bazează pe reproducerea 
siunilor de televiziune cu aju
torul unor dispozitive de mode
lare a luminii. Prototipurile 
noilor aparate au fost deja 
instalate in unele școli, spitale 
și pe unele străzi din mai multe 
orașe ale U.R.S.S.

din Lvov 
unor apa- 
sistem de 
„Ariston",

obiș- 
atlns creș- 
este 

tehnice ' 
se 

emi-

revinezilei, lor a înregistrat fiind de creștere cursului cane bursa Main, la un mărci, zilei mărci, peste nivelul din ajun. Pe piața franceză, saltul monedei americane s-a tradus! în 11,50 centime — de la 4,3450 la 4,46 franci, in timp ce la Amsterdam guldenul a înregistrat un regres ! de 1,35 la sută — de la 2.6915 la 2.7280.

volumul tranzacții- mai scăzut, cursul la închidere 2.4575 dolari. O vertiginoasă a monedei ameri- . caracterizat și Frankfurt peadindolarul fiind cotat moment dat la 2,51 Paritatea finală a a fost de 2,4830 cu 4,30 pfennigi din

Sprijin pentru greviștii 
de la ,LIP" Federația Internațională a Muncitorilor Metalurgiști (F.I.O.M.), al cărei sediu se află la Geneva, a anunțat că va acorda întregul sprijin greviștilor de la uzinele „LIP", La sediul Organizației se indică, de asemenea, că F.I.O.M. a adresat primului ministru francez, Pierre Messmer, o telegramă, prin care protestează împotriva intervenției poliției în conflictul de la Be- sanțon.

Procesul reformei agrare 
dîn PerU va încheiat în anul 1975, a reafirmat, într-o declarație, ministrul peruan al agriculturii — transmite agenția Prensa Latina. El a subliniat că. pînă în prezent, au fost preluate și împărțite țăranilor 5.5' milioane hectare de pămînt, urmînd ca această cifră cursul anului hectare.

Comitetul pentru decolo
nizare al O.N.U. a adoptet 0 rezoluție în legătură cu trimiterea unei misiuni de informare în Insulele Co- more — cu statut de „teritoriu de peste mări al Franței" — în vederea elaborării unor recomandări și măsuri concrete porului acestor insule accesul complet și rapid la libertate și independență.

Nu fumați. Primejdie de 
explozie 1 de de carburanți de la o stație-service situată in plin centrul orașului Bruxelles, Belgia, riscă să explodeze din cauza unei scurgeri care s-a produs din rezervoare- într-un adăpost antiaerian din timpul ultimului război. Autoritățile au închis circulația, au interzis fumatul în piață și au evacuat localurile publice din împrejurimi. Deoarece nici o societate particulară n-a acceptat să evacueze carburantul, avînd în vedere primejdia, autoritățile au apelat Ia a- jutorul armatei.

Un avion de tip „Islan
der", aparținînd companiei britanice „Turks and Caicos", care asigura legătura aeriană Port . au Prince — Cap Haitien, s-a prăbușit în apropierea localității Dondon. la circa 37 km sud de Cap Haitien. Nici una dintre cele 10 persoane aflate la bord — dintre care doi piloți și opt pasageri — nu a supraviețuit accidentului. După cum au precizat reprezentanții companiei, aparatul de zbor a fost prins într-o furtună .sebit de puternică.-

Autoritățile rasiste
Rhodesia au intentat proces număr de 99 studenți africani, arestați în urmă care au avut loc, la începutul august, bury. în semn de protest față de politica de discriminare rasială practicată de regimul minoritar al lui Ian Smith.

A încetat din viațăIbrahim Nawar, redactor-șef al ziarului „Al Gumhuria". în vîrstă de 53 de ani, Nawar a fost una dintre personalitățile proeminente ale presei egiptene. Recent a publicat un ciclu de reportaje despre țara noastră și despre înfăptuirile României socialiste,. pe care a vizitat-o în noiembrie 1972 ca invitat al ziarului „Scînteia".

care să permită po-

deo-
dinunuiamplelor manifestații lunii la Universitatea din Salis-

să urce. în viitor, la 9 milioane Grevă la „Chrysler". Maimult de o treime diri cei 23 000 de

lucrători ai companiei engleze constructoare de automobile „Chrysler" se află în grevă tehnică, ca urmare a întreruperii lucrului de către e- lectricienii acestei firme. Reprezentanți ai conducerii companiei au declarat că. în eventualitatea prelungirii grevei electricienilor, uzina va fi complet închisă.
în vederea preluării 

postului de vicepreședinte 
al Republicii Grecia - hofâri- rea în acest sens fiind adoptată în cadrul referendumului de la 29 iulie — generalul Odysseus Anghelis a fost eliberat, vineri, din funcția de comandant suprem al forțelor armate grecești. Acest post a fost încredințat generalului Dimitrios Zagorianakos. Președintele Ghior- ghios Papadopoulos și vicepreședintele Odysseus Anghelis vor depune jurămîntul duminică.

Guvernul libian a semnarea unui acord cu compania americană „Oasis Oii", prin care Libia a preluat controlul asupra a 51 la sută din operațiunile companiei de pe teritoriul său, urmînd ca, pînă în 1975, operațiunile companiei respective să fie preluate in întregime de către statul libian.
Coridă improvizată. Aut°- strada Stuttgart—Miinchen a fost, vineri, în dreptul punctului Eslingen (landul Baden-Wiirttemberg) teatrul unei coride improvizate. Un taur evadat dintr-o curte apropiată, a ieșit pe șosea, provocînd o gituire a circulației. Curajosul proprietar al animalului n-a intîrziat să se prezinte în arena... formată din șirul vehiculelor, reușind să captureze taurul cu ajutorul unui laso.

Pădurile (70 la sută din suprafață), peștele și marele potențial hidraulic constituie și ele însemnate bogății. La acestea se adaugă zăcămintele de aur, argint, magneziu, cărbune și cupru (în insula Bougainville se găsește una din cele mai mari mine de cupru din lume). Totuși, ca orice țară colonială, Papua-Noua Guinee n-a putut profita de pe urma bogă- ' țiilor sale ; economia ei este subdezvoltată. în ciuda primilor pași făcuți in dezvoltarea învățămîntului (din 1958 ființează școli medii, din 1966 o universitate cu aproape 1 500 de studenți în capitala țării, Pont Moresby, și citeva institute inițiate de UNESCO) se simte nevoia acută de cadre specializate și forță de muncă calificată.Procesul politic al dobîndirii independenței a avut de întîmpinat rezistența guvernelor liberal-conser- vatoare australiene care, „grăbin- du-se încet", opuneau de fapt vetoul lor năzuințelor de independență ale populației. Acum, aceste năzuințe se sincronizează cu. politica externă a guvernului laburist australian — o politică „antirasistă și anticolonială", după cum a fost enunțată. La mai puțin de două luni după venirea la putere, Gough Whitlam, primul ministru al Australiei, a avut convorbiri cu Michael Somare, șeful primului. guvern local, format in urma alegerilor din 1972. In cursul convorbirilor au fost stabilite ultimele amănunte privind acordarea autonomiei, în luna decembrie.In ciuda nenumăratelor greutăți și contradicții, această țară din Pacific, căreia i se potrivește tot mal puțin denumirea de „țară care a uitat de timp", caută să se integreze în mersul istoriei contemporane.
M. CARACIO"7^/

EVOLUȚIA STAȚIILOR 
AUTOMATE „MARTE"MOSCOVA 17 (Agerpres). — Un comunicat difuzat de agenția T.A.S.S. precizează că stațiile automate „Marte-4“, „Mar- te-5“, „Marte-6“ și „Marte-7“ își continuă cu succes drumul spre planeta Marte, ajungînd la o distanță de Pămînt cuprinsă între 2 și 8. milioane kilometri, în conformitate cu programul, au fost efectuate două corecturi de zbor la stațiile „Marte-6“ și „Marte-7“. Aparatura instalată la bordul celor patru stații funcționează normal, fiind efectuate măsurători ale caracteristicilor spațiului interplanetar.

MISIUNEA „SKYLAB"
• PREGĂTIRI ÎN VEDEREA LANS ARII CELUI DE-AL 
TREILEA ECHIPAJ o OBSERVAȚIILE ASUPRA „COMETEI 

SECOLULUI" AȘTEPTATE CU INTERES DE SAVANȚI
HOUSTON 17 (A-

gerpres). — In timp 
ce astronauții aflați la 
bordul stației „Skylab" 
au efectuat, joi, în 
cadrul programului lor 
de cercetări, noi ob
servații științifice asu
pra Soarelui și a unor 
zone din Africa, afec
tate de secetă, agen
ția spațială a anunțat 
la centrul de la Hous
ton că data probabilă 
pentru lansarea celui 
de-al treilea echipaj 
al misiunii „Skylab" 
a fost fixată pentru 
9 noiembrie, pentru

a permite astronau- 
ților să urmăreas
că evoluția come
tei „Kohoutek", consi
derată de oamenii de 
știință drept „cometa 
secolului".

In luna decembrie, 
„Kohoutek" va fi cel 
mai strălucitor obiect 
de pe cer înaintea zo
rilor, cu o luminozita
te de 50 de ori mai 
intensă decît cea a 
cometei „Halley", care 
a uimit lumea in 1910.

Membrii echipajului 
„Skylab—3“ vor fi 
astronauții Gerald

Carr, William R. 
Pogue și dr. Edward 
Gibson. Ei vor rămine 
pe orbită opt săptă
mîni, timp în care, 
aflați deasupra atmos
ferei terestre, vor pu
tea obține imagini, în' 
condiții foarte bune, 
ale cometei. Sute de 
savanți sint preocu
pați de observațiile pe 
care le vor face asu
pra cometei de origine 
necunoscută, după li
nele ipoteze datină de 
la începutul formării 
sistemului nostru so
lar.
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