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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Senatorul brazilian Arso Dutra

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, sîmbătă dimi
neața, pe senatorul Arso Dutra, 
președintele grupului brazilian dip 
Uniunea Interparlamentară.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comiitebuiui Central al Partidului 
Comunist Român, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
senatorul Arso Dutra au apreciat 
cu satisfacție stadiul pozitiv al re-

Ministrul
Sîmbătă, 18 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Osman Badnan, 
ministrul recuperării și punerii în 
valoare a terenurilor din Republi
ca Arabă Egipt.

La întrevedere a participat to
varășul Barbu Popescu, șef al 
Departamentului Agriculturii de 
Stat.

Intr-o atmosferă deosebit de 
cordială, a avut loc o convorbire

lațiilor româno-braziliene, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă de a se 
acționa în direcția extinderii și a- 
dî-ncirii colaborării bilaterale, în 
diverse domenii, ceea ce corespun
de intereselor ambelor popoare, în
țelegerii și cooperării internațio
nale. In această ordine de idei, a 
fost relevat aportul parlamentari
lor celor două state la promovarea 
raporturilor dintre țările lor.

In cursul convorbirii au fost a- 
bordate, de asemenea, probleme 
actuale ale vieții internaționale, 
reliefîndu-se necesitatea dezvol
tării unei largi conlucrări între

state și popoare pe baza egalității 
în drepturi, cu respectarea inde
pendenței și suveranității naționa
le, a neamestecului' în treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpînul propriilor destine.

Senatorul Arso Ițutra a adresat 
șefului statului român profunde 
mulțumiri pentru onoarea de a-1 
fi primit, a împărtășit impresiile 
din timpul vizitei în România, a- 
precierile sale pentru realizările 
pe care a avut posibilitatea să le 
cunoască nemijlocit.

întrevederea s-a . desfășurat în
tr-o ambianță de prietenie.

egiptean Osman Badran
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Desfășurată sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ședința 
de lucru care a avut loc vineri 
constituie o nouă expresie eloc
ventă a preocupării stăruitoare a 
conducerii partidului pentru înde
plinirea riguroasă, Ia toate preve
derile sale, a planului pe 1973, 
pentru înfăptuirea consecventă a 
hotărîrilor Congresului al X-Iea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui.

Pornind de Ia rezultatele obținute 
pînă acum, pozitive in ansamblu, 
conducerea partidului a subliniat 
necesitatea de a se acționa cu toata 
fermitatea pentru înfăptuirea pro
ducției industriale la toate sorti
mentele, pentru îndeplinirea tutu
ror indicatorilor de plan. Realiza
rea integrală a planului de produc

ție, a sarcinilor privind productivi
tatea, calitatea, costurile, beneficiile 
— intr-un cuvînt, a tuturor indica
torilor cantitativi și calitativi — 
iată obiectivele asupra cărora tre
buie concentrate eforturile și ca
pacitatea creatoare a colectivelor 
din toate unitățile industriale. Tot
odată, de Ia muncitor, director de 
întreprindere și pină la ministru 
trebuie să se dovedească maximă 
răspundere și exigență pentru rea
lizarea integrală și in condiții cali
tative ireproșabile a planului de 
export. Din nou, conducerea par
tidului a accentuat cerința de a se 
lua toate măsurile pentru realiza
rea integrală a investițiilor și pu
nerea în funcțiune a tuturor capa
cităților prevăzute.

în pagina a III-a,

• Recoltarea • Depozitarea
• Insămințările

în cadrul căreia au fost discutate 
probleme privind relațiile de co
laborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, relevîndu-se cu satisfacție 
evoluția lor mereu ascendentă, pe 
măsura dezvoltării potențialului 
economic al celor două țări.

In timpul întrevederii s-a evo
cat însemnătatea deosebită a vizi
tei oficiale efectuate, anul trecut, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Republica Arabă Egipt, a convor
birilor avute cu președintele An
war Sadat, pentru întărirea priete-

niei și colaborării multilaterale 
dintre cele două țări. S-a relevat 
hotărîrea ambelor părți de a trans
pune în viață înțelegerile realizate ' 
cu acest prilej, precum și de a , 
promova noi forme de cooperare 
în vederea valorificării tot mai 
depline a posibilităților existente 
pentru extinderea conlucrării re
ciproc avantajoase. în acest con
text, s-a apreciat că dezvoltarea 
cooperării în domeniul agriculturii, 
inclusiv prin crearea de societăți 
mixte, va contribui la amplifi
carea relațiilor economice româno- 
egiptene.

Conducerea partidului pune in 
fața oamenilor muncii din agricul
tură sarcina de mare însemnătate 
economică de a produce mai mult 
griu, mai multe materii prime ne
cesare industriei ușoare și alimen
tare, altor ramuri economice. Aces
te probleme au fost examinate pe 
larg la recenta ședință de lucru 
consacrată unor probleme economi
ce actuale. Cu pregnanță s-a sub
liniat necesitatea de a se pre
găti temeinic campania agrico
lă de toamnă. pentru a se 
strînge și păstra recolta în cele 
mai bune condiții, de a se pune o 
bază trainică recoltei viitoare. O 
mare atenție se cuvine acordată 
insămințării griului, astfel incit 
prin extinderea suprafețelor și 
aplicarea corectă a tehnologiilor să

se obțină recolte mari la hectar, 
să sporească producția globală in 
anul 1974. Condițiile naturale din 
această vară sint foarte bune și, ca 
atare, pregătirile pentru semănatul 
griului pot fi făcute exemplar. Lu
crătorii ogoarelor, toți specialiștii 
din agricultură sint chemați să 
muncească exemplar pentru a în- 
sămînța griul în condiții agroteh
nice superioare. Pentru ca agri
cultura să asigure cantități cit mai 
mari de materii prime necesare 
industriei trebuie să se organizeze 
cit mai bine recoltarea culturilor 
tehnice, să fie luate încă de pe 
acum măsuri în vederea creării 
celor mai bune condiții pentru ca, 
in 1974 și în anii ce vin, să se ob
țină la aceste culturi producții tot 
mai mari.

concret despre solutionarea acestor probleme
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

în Republica Costa Rica
La invitația președintelui Repu

blicii Costa Rica. Jose Figueres 
Ferrer, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
in Republica Costa Rica, la în
ceputul lunii septembrie a.c.

Hărnicia noastră, 
elanul nostru 

închinate 
marii sărbători

SUCCESE DE PRESTIGIU 
ALE INDUSTRIEI CAPITALEI

Oamenii muncii din industria Ca
pitalei, cei care au lansat măreața 
chemare a înfăptuirii cincinalului în 
patru ani și jumătate, întîmpină ziua 
de 23 August cu noi și importante 
succese în producție. De la în- 
<•' 'putui anului și pină in ziua de 

- august a.c., in unitățile econo
mice ale Capitalei au fost realizate 
peste plan 1407 tone de oțel. 907 tone 
de laminate finite, 25 000 bucăți an
velope, 743 mc prefabricate din be
ton, 138 000 perechi de încălțăminte 
ș.a. La obținerea acestor rezultate 
o contribuție deosebită și-au adus 
colectivele întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie", 
rii de mecanică fină, 
„Sintofarm", U.M.M.R.
șie, întreprinderii române pe pîslă, 

Decembrie" ș.a., 
cu multe zile 
planul de pro-

intreprinde- 
„Viscofil", 

Grivița ro-
fabricii de,ulei „13 
care au îndeplinit 
înainte de termen' 
ducție pe 8 luni.

★
Colectivul Uzinei de cinescoa

pe din Capitală a raportat la 17 
august, îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 8 luni ale acestui 
an. Pină la sfirșitul lunii, aici se va 
obține, suplimentar o producție 
globală în valoare de 9 milioane lei, 
depășindu-se și sarcinile de export 
cu 6,5 milioane lei.

națională. Astfel, unitățile energeti
ce din județ au livrat suplimentar 
88 milioane kWh energie electrică, 
iar industria chimică a expediat, 
peste prevederi 3 200 tone cauciuc 
sintetic și peste 21 000 tone benzine, 
depășind cifrele stabilite în angaja
mente. La o altă serie de produse, 
cum ar fi substanțe chimice pentru 
combaterea dăunătorilor din agricul
tură, sodă caustică, hîrtie, cheres
tea, elemente de asamblare a mași
nilor, confecții și țesături, prevederi
le angajamentelor se apropie de 
cota finală.

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
Antrenînd zeci de mii de cetățeni 

pe șantierele muncii patriotice, con
siliile populare din județul Iași se 
prezintă acum, in preajma zilei de 
23 August, cu un bogat bilanț de re
alizări ediiitar-gospodărești. Valoarea 
lucrărilor efectuate prin muncă pa
triotică se cifrează la 150 milioane 
lei, cu 50 milioane lei mai mult 
față de angajamentul asumat pe în
tregul an.

în cadrul acestei ample acțiuni, 
cetățenii județului au construit noi 
drumuri, totalizind peste 120 kilo
metri, zeci de mii metri păleați de

trotuare, au amenajat noi spații și 
zone verzi pe 385 hectare, au efec
tuat lucrări de îndiguiri în lungime 
de 150 kilometri și au amenajat 130 
de baze sportive.

PRIN AUTOUTILARE- 
MAȘINI DE MARE UTILITATE 

în vederea ridicării gradului de 
mecanizare a procesului de produc
ție, la Uzinele mecanice din Timi
șoara se desfășoară o intensă acțiune 
de realizare, cu forțe proprii, a unor 
mașini și utilaje de mare utilitate 
procesului de fabricație. în atelierele 
uzinei au fost realizate mai multe 
pre&e pneumatice, o mașină hidrau
lică pentru manevrat cochile, un a- 
gregat pentru prelucrarea butucilor 
de la motoîncărcătoare, dispozitive 
de sfărimat șpan, alte utilaje. Folo
sirea acestora în procesul de pro
ducție a contribuit, intre altele, la 
reducerea cu 22 lei a cheltuielilor la 
o mie lei producție marfă.

Valoarea utilajelor, mașinilor și 
dispozitivelbr realizate pînă în pre
zent de specialiștii uzinei timișorene 
se ridică la aproape șase milioane 
lei.

(Agerpres)

Am preamărit și muntele și marea
— îmbrățișarea lor în țărm avid —, 
ci, iată-mă : îți nalț din nou cîntarea 
cu ton de slavă, luminos Partid ! 
Tu, neînvinsul, munte ești și mare
și neînchipuit în frumuseți, 
arzînd în inimi : miez și depărtare, 
dăinuitor în vieți și peste vieți.

în mine crești, tu, ochiul de lumină, 
vibrezi în sînge mari tării de cer, 
îmi ești în suflet proaspătă grădină 
și aură pe frunte : juvaer 
purtîndu-te în luptă pentru bine 
și răul stăpînindu-l sub călcîi, 
cuvîntul meu e vocea dinspre tine, 
numele tău e numele-mi dintîi.

Căci tu sosești mereu de taină-adîncă 
dinspre străbuni de spadă și dureri, 
ești duhul lor, izvorul viu din stîncă 
și mă întinerești cu primăveri 
și mă înalți : puternic prin puterea 
acelor mulți ce-n tine se-nfrățesc 
și mă îmbogățești : îmi ești averea 
tu, duh al meu, din duhul românesc I

Credința mea rămîi și vei rămîne
— frumos, cu imnuri te împodobesc 1 —, 
tu, demn stăpîn pe forțele stăpîne,
mai omenesc în tot ce-i omenesc — 
tu vis mereu, mereu întruchipare, 
înmiresmînd al cîntecelor grai, 
ce mîndru sîntîn marea ta splendoare, 
tu, dor al meu, tu, gura mea de rai...

RADU CÂRNECI

îri preajma importantei misiuni
V ' ’ ’ ' ‘ 7 ■   ■ 
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de prietenie și colaborare

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU IN III 

ALE AMERICA LATINE
Azi vă prezentăm:

Un continent în 
plină transformare

AU REALIZAT PLANUL 
PE OPT LUNI

Colectivele unităților industriale și 
economice din orașul Zlatna au în
deplinit înainte de termen planul de 
producție pe 8 luni. Calculele esti
mative arată că in zilele care au 
mai rămas pînă la finele lunii au
gust se va realiza o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
aproape 14 000 000 lei. Succese deo
sebite au obținut muncitorii,- tehni
cienii și inginerii de la întreprinde
rea metalurgică de metale neferoa
se, unitate cu pondere însemnată in 
industria județului Alba, muncitorii 
forestieri, care au realizat sarcinile 
de plan aferente perioadei care a 
trecut din acest an în proporție de 
104 la sută, și lucrătorii complexu
lui meșteșugăresc, care au depășit 
prevederile de plan cu peste 50 la 
sută. S-au realizat în același timp 
opt milioane lei economii la prețul 
de cost și peste opt milioane lei 
beneficii suplimentare, depășindu-se 
cu mult angajamentul asumat pe 
întregul an.

ANGAJAMENTE 
ÎNDEPLINITE Șl DEPĂȘITE

Angajamentele asumate pe anul în 
curs de organizația județeană de 
partid Bacău sint îndeplinite înain
te de termen la o serie de produse 
de primă necesitate pentru economia

Acum, cind ne începem 
călătoria prin județul Cluj, 
au mai rămas cîteva zile 
pină la 23 August. Este vre
mea rememorărilor, a mo
mentelor cind oamenii ju
dețului, ca pretutindeni in 
țară, iși pun unele sub altele 
faptele, realizările, cifrele 
muncii lor, trag apoi o linie 
și adună.

Cel mai adesea i-am sur
prins asupra acestui exerci
țiu pe secretarii de partid, 
pe acești oameni care 
poartă în inima, în cugetul 
și... pe agenda lor de lucru 
tabloul sinoptic al muncii 
și răspunderilor colective, al 
forțelor umane aflate în 
mișcare, în plin efort. Prin 
intermediul acestor carnete, 
agende, carnețele, mai mari 
sau mai mici, purtate în bu
zunarul salopetei sau des
chise pe masă, ne-am pro
pus să privim chipul actual 
al județului Cluj.

Firesc, am găsit o aseme
nea agendă de lucru și pe 
biroul primului secretar al 
comitetului județean de 
partid, tovarășul Ștefan 
Mocuța. L-am rugat să ne 
vorbească, prin intermediul 
ei. despre ceea ce preocupă

V

acum pe oamenii muncii din 
județul Cluj. Ne-a spus :

— însemnările mele din 
ultimele zile se referă la 
atmosfera generală de mo

din județ, români, ma
ghiari, germani, au dat 
un înțeles faptic adevărului 
că anul 1973 este anul hotă
rî tor pentru îndeplinirea

E doar un exemplu... Mi-am 
notat apoi cîteva lucruri 
despre unele inițiative și 
acțiuni care s-au dovedit, în 
ultifna vreme, deosebit de

CLUJ: GÎND ȘI ACT»
PE AGENDA DE LUCRU
bilizare a eforturilor colec
tivelor noastre de muncă 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamen
telor asumate în cinstea zi
lei de 23 August. Sint con
semnări și concluzii ale fap
tului că oamenii muncii

planului cincinal — așa cum 
s-au angajat — în patru ani 
și jumătate. Iată, mi-am 
notat aici ceva despre între
prinderile „16 Februarie" și 
„Terapia" din Cluj care, din 
acest punct de vedere, se a- 
flă la începutul anului 1974.

rodnice. Iată o însemnare de 
acum cîteva zile despre ac
țiunea care s-ar putea 
numi „Comandamentul ju
dețean al încărcăturii mași
nilor". S-a născut, aici, la 
noi, mai demult, ideea în
trunirii lunare a conducăto

rilor din întreprinderile ju
dețului pentru a se vedea 
care dintre utilajele lor ră- 
mîn, în luna următoare, 
fără o încărcare suficientă, 
spre a fi repartizate ace
lor întreprinderi care au 
nevoie de ele. Prin acest 
transfer se echilibrează în
cărcarea mașinilor, se o- 
cupă util toate capaci
tățile de producție... Și 
iată încă o însemnare. 
A fost organizată pe plan 
județean o expoziție a 
reperelor mai dificile, a- 
duse din import. Au venit 
să le vadă ingineri, tehni
cieni, proiectanți, oameni 
din serviciile de concepție 
ale tuturor întreprinderilor 
din județ și li s-a pus în
trebarea : Cine poate să 
proiecteze și să fabrice, la 
noi, piese, subansamble care 
să le înlocuiască pe acestea 
și să fie la fel de bune... 
S-au obținut, prin asta, e- 
conomii de cîteva milioane 
de lei valută. Numai pină 
acum. Dacă vă interesează,
Mihai CARANFIL 
Alexandru MUREȘAN
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmează să viziteze, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, mai multe țări din America Latină, la 
invitația șefilor de sfat ai țărilor respective. Aceste vizite vor con
stitui o nouă manifestare a politicii externe a României de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru 
apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltare 
economică și socială de sine stătătoare, pentru afirmarea dreptului 
tuturor națiunilor de a fi stăpîne pe destinele lor.

în preajma evenimentului, ne propunem să înfățișăm cititorilor 
cadrul general al proceselor înnoitoare care au loc pe continentul 
latino-american, aspecte ale relațiilor de colaborare ale României 
cu țările ce urmează a fi vizitate, precum și o suită de reportaje 
ilustrind preocupările majore ale fiecăreia dintre ele pentru dez
voltarea economică și socială.

„Un uriaș se trezește din somn ; 
convulsiile sale generează un val ce 
tinde să răstoarne structurile tradi
ționale". în acest fel săptămînalul 
mexican „SIEMPRE" caracterizează 
ansamblul de procese — de la 
unele incipiente la altele în plină 
desfășurare — care se desfășoară pe 
meridianele Americii Latine, proiec- 
tîndu-le puternic pe scena interna
țională, după ce multă vreme acestei 
zone îi fusese hărăzit un loc dintre 
cele mai umbrite, mai periferice.

Uzînd de argumente diverse, ana
liștii realităților latino-americane 
converg în genere spre concluzia că 
America Latină cunoaște o perioadă 
de afirmare fără precedent în inten
sitate și profunzime. Nu este vorba 
de schimbări întimplătoare, ci de 
ceva de ordin esențial : redeșteptarea 
unui întreg continent. Mulți nu 
ezită să vorbească despre „cea de-a 
doua mare revoluție", care va deter
mina caracterul viitor al continentu
lui, apreciind că dacă prima (războa
iele de eliberare de sub jugul colo
nial, la începutul secolului trecut) a 
avut ca rezultat neatîrnarea țărilor 
din cuprinsul zonei, a doua este 
chemată să le consacre independen
ța integrală : politică, economică și 
culturală, incluzînd progresul social 
ca o componentă indispensabilă.

Redeșteptarea națională a popoa
relor latino-americane și procesele 
progresiste care au loc în unele țări

ale continentului sint o parte inte
grantă a profundelor schimbări în
noitoare caracteristice epocii noastre: 
ele reflectă mutațiile intervenite pe 
arena mondială, tendințele noi spre 
afirmarea liberă, de sine stătătoare a 
tuturor națiunilor, spre valorificarea 
resurselor naționale în interesul pro
priei dezvoltări, spre instaurarea unor 
relații noi între state, bazate pe 
egalitate și avantaj reciproc. La 
rîndul lor, procesele pozitive care 
au Ioc în America Latină exer
cită o importantă influență asupra 
dezvoltării sociale mondiale, con
tribuie Ia accentuarea cursului ge
neral al evenimentelor spre întări
rea independenței, păcii și cooperării 
internaționale.

Din momentul cind colonialis
mul iberic a fost silit să se retragă 
din spațiul latino-american. „golul" 
l-au umplut treptat monopolurile din 
S.U.A., care se obișnuiseră apoi 
să privească această regiune ca pe 
o „ogradă dosnică" a lor. Cu timpul 
însă, forțe sociale și politice cu 
orientări progresiste, altădată inexis
tente sau neorganizate in aceste 
țări, s-au afirmat treptat pe arena 
politică, iar astăzi ele se află in 
ascensiune impetuoasă. Desigur, mo
dificările intervenite pe harta și in

Vasile OROS
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Omul
cit trăiește...»

Printre foile matricole ale 
elevilor prezenti în aceste zile 
la examenul de bacalaureat, 
una ne-a atras, cu osebire, a- 
tenția.

— De ce vă mirați ? — ne 
întreabă secretara Liceului nr. 
15 din Capitală. E o matricolă 
obișnuită.

— Obișnuită, dar greșită. Scrie 
negru pe alb că un elev s-a 
născut în... secolul trecut.

— Exact : la 24 iunie 1899.
- Și?
— Și chiar in momentul de 

față se află la examen. Dacă 
Vreți, puteți să-1 vedeți. îl 
cheamă Iulian Corlad.

într-adevăr, printre băieții și 
fetele candidate la bacalaureat, 
nu ne-a fost greu să-l zărim pe 
„colegul" lor, I.C., care putea să 
le fie bunic. Acum, la 74 de 
ani, își dă bacalaureatul. De 
unde se vede încă o dată că 
„omul cit trăiește — învață !“

Pînă la urmă 
i s-a dat 
de urmă

din fondul locativ de stat
excepțională

Loto

VILCEAtulcea Secvențe edilitare
pe planșetele proiectanților

în peisajul
comercial

Repere noi

Agendă cetățenească La 21 august 1973

în legătură cu vinzarea apartamentelor

Zilele acestea ă fost dată pu
blicității, in Buletinul oficial 
nr. 121, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri pentru aprobarea nu
mărului de apartamente din fon
dul locativ de stat care vor fi 
vîndute în acest an, cetățenilor 
ce le ocupă în calitate de chi
riași (20 314 apartamente în în
treaga țară), din care munici
piul București 1731, județul Hit

nedoăra 1 050, Constanța 1 204, 
Prahova 2 252, Suceava 1 731 etc.).

în hotărâre se mai precizează 
că, pînă la începutul lunii sep
tembrie, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București vor 
prezenta Consiliului de Miniștri 
„lista clădirilor, altele decit 
blocuri, avind un număr restrîns 
de apartamente cu un confort

sporit, care se propun a fi vin- 
dute“. Incepînd din aceeași pe
rioadă, la sediile comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășe
nești și comunale, la .sediul u- 
nităților contractuale, precum și 
la clădirile în care se găsesc a- 
p.artamentele propuse vînzării, 
vor fi afișate listele cu prețuri.

Tragerea

In timp ce magazinul nr. 41 
din Timișoara, se afla in plin 
inventar, gestionara Elisabeta 
Stoisin și-a amintit subit că tre
buie să plece in concediu. Și d 
plecat imediat. A doua zi, cind\ 
organele de control au descope
rit un... gol de 128 600, mai ia-o 
pe gestionară, de unde «u-1. A 
fost căutată acasă (strada Văli- 
șoara 34), s-a intrebat la rude, 
la prieteni, la cunosctlți... Pină 
la urma i s-a dat de urmă. 
Tocmai pe plajă, la soare, la 
mare. Se vede că o atrăgea apa, 
c-a intrat la... apă. Sau, cu alte 
cuvinte, exact ce-i trebuia și 
merita i de la mare, la răcoare.

Fără rabat
„în trimestrul I, planul a fost 

de 1,8 milioane lei și am reali
zat 2 771 700 lei. întreprinderea 
a obținut și beneficii pe aceas
tă bază1*. Am reprodus, textual 
din procesul-verbal încheiat de 
șeful Centrului de legume și 
fructe din Fetești. Pentru ase
menea realizare s-ar cuveni o 
felicitare. Dar iată 'dă cineva a 
pus o întrebare : „Cum or fi 
făcut și ce-au vîndut Chioșcuri
le C.L.F. de și-au depășit pla
nul cu aproape un milion ?“. 
„Au vîndut țuică 1“ Dar s-a vă
zut că nici țuică n-au vindul. 
Numai s-au făcut că vind. 
„Vinalcool“ Fetești facturează 
către C.L.F. Fetești țuică în va
loare de 1 079 000 lei. Facturea
ză, dar nu livrează. Aceeași 
țuică este facturată de C.L.F. 
Fetești magazinului „Gostat4 
care, la rihdu-i, o înregistrează, 
dar n-o livrează. Apoi Gostat o 
facturează către C.L.F. din Pia
tra Neamț, dar tot n-o livrează. 
Pină la urmă, țuica a ajuns la 
Piatra Neamț, dar direct de la... 
„Vinalcool" Fetești. Grație țui
cii „plimbărețe" pe hirtie, C.L.F. 
și-a „depășit" planul, încasind, 
pe deasupra, și... rabatul de unu 
la sută. Acum, că 
neva răspunde, 
rabat 1

s-a aflat, ci- 
Dar fără...

Hai cu noi,
un • •

Mașina 21--AB-120, aparți- 
nind I.M. Cugir, Care era aștep
tată la Teiuș, Circula pe Str. Re
publicii din Alba Julia pe trei 
cărări. Trecătorii fugeau care 
încotro. Numai agentul de circu
lație de la răspintie, ferm și 
calm („dar, de fapt — cum. ne-a 
spus el apoi — mi-era și mie 
teamă că dă peste mine !“), l-a 
silit pe șoferul Vasile David să 
frineze. Vesel, nevoie mare, 
V.D. cobori de la volan și-l 
bătu „amical" pe umeri pe mi
lițian.

— Nu Vii Cu noi la... hlc ! 
— un țoi ?

— Care voi, că ești singurel.
— Ia te uită la el ! Știi că-mi 

placi ? Mi se pare că mă văz 
in dublu exemplar. Cu-atit mai 
bine. Luăm două țoiuri. St acuș, 
dacă imi mat arăți și drumul cel 
mai scurt spre Teiuș...

I s-a „arătat" imediat 
mul. Dar unul ceva mai 
și nu spre Teiuș...

dru- 
lung

S a ars...
înManevrant de vagoane 

gara Larga, județul Galați. Emil 
Ruș a început să „manevreze" 
un procedeu original de a-și 
procura benzină pentru motore
tă (și nu numai pentru ă lui). 
De cite ori pdposeă în gară un 
tren cu autovehicule, fără nici 
o „rezervă" de rertiușcare. E.R. 
Începea să sustragă benzină din 
rezervoare. Și uite așa. picătură 
cu picătură, se umplură citeva 
butoaie. Deunăzi 
„manevra" din nou 
unui autoturism, 
benzină, atrași de flacăra lămpii 
de mină, S-ău aprins și E.R. s-â 
aleS cu arsuri destul de mări. 
Tot mare vă fi Si ultimă... pică
tură, adică o pedeapsă pe mă
sură. Să-1 ustură. Și să-și facă, 
omul, „plinul"...

însă, cînd 
rezervorul 

vaporii de

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii1

Decorul urbanistic al municipiu
lui Tulcea, ca și al celorlalte locali
tăți din județ, se află intr-o conti
nuă prefacere înnoitoare, dotărilor 
edilitare existente urmînd să li se 
adauge, în curînd, altele. După'cum 
am aflat de la arh. Valet Pop, di
rectorul institutului județean de 
proiectare, în ultima perioadă au 
fost predate beneficiarilor nume
roase proiecte, printre care amin
tim : ansamblul de locuințe cu 180 
apartamente ; zona Sud a microra- 
ionului E-2, cu 210 apartamente — 
primele blocuri cu 9 și 10 niveluri ce 
vor fi construite in Tulcea ; liceul 
cu 12 săli de clasă de la Isaecea. 
S-au efectuat, de asemenea, stu
diile tohnico-economice ale viitoru
lui hotel turistic eu 216 locuri ce

va fi ridicat în orașul de la porțile 
Deltei, ca și detaliile de sistemati
zare pentru centrele civice ale co
munelor Crișan, Chilia Veche, Sf. 
Gheorghe, Niculițel și Mahmudia. 
în prezent se mai află in lucru pro
iecte pentru : un restaurant cu spe
cific pescăresc la Tulcea ; creșe 
cu cite 100 locuri la Babadag, Tulcea 
și Sulina ; o grădiniță de copii cu 
240 locuri și o casă de copii pre
școlari in Tulcea, ca și detaliile de 
sistematizare a falezei orașului Su
lina și a centrelor civice ale loca
lităților Măcin, Letea, Periprava, 
Sfiștofca, Balabancea, Nifon, Gar- 
văn, Traian și Mircea Vodă.

O nouă tragere excepțională 
Loto, in acest an. este organi
zată de către Administrația de 
Stat Loto-Pronosport in ziua 
de 21 august 1973, la care se 
vor atribui autoturisme „Dacia- 
1 300“ și ,,Skoda S-100". excursii 
la Budapesta (cu petrecerea 
revelionului 1974), precum și 
ciștiguri in bani. La această 
tragere excepțională Loto se 
vor efectua 4 extrageri, atribu- 
indu-se 9 categorii de ciștiguri. 
în total se vor extrage 29 de 
numere ciștigătoare.

Participarea se face cu bilete 
de cite 2 lei, 5 lei și 15 lei, 
varianta de 15 lei avind drept 
de participare la toate cele 4 
extrageri, care se efectuează 
astfel : extragerea I : 8 numere 
diferite din 90 ; extragerea a 
11-a : 8 numere diferite din cele 
82 rămase in urnă după efec
tuarea extragerii I (deci, prime
le 2 extrageri se vor efectua in 
continuare) : extragerea a IlI-a : 
7 numere diferite din 90 ; extra
gerea a IV-a : 0 numere diferite 
din 90.

O bijuterie arhitectonică : hotelul „Continental" din Timișoara

Tr. BRĂTIANU

Pentru copiii satelor
La ora actuală, în 

satele noastre func
ționează 1 730 de gră
dinițe sezoniere și 70 
de creșe, în care peste 
84 000 de copii ai coo
peratoarelor sint în
grijiți, în tot timpul 
cit mamele lor sint la 
lucru. O întreagă „ar
mată" de educatoare 
și gospodine țin locul 
mamelor, 
de masa, 
cația și 
mici.

Pentru 
cit mai mare de coo
peratoare să 
cieze de 
de a-și 
copiii creșelor și gră
dinițelor cu cămin, a- 
dunările generale ale 
cooperativelor agri
cole au votat sume 
importante destinate 
construirii și amena
jării in continuare a 
unor astfel de institu
ții. Astfel, pentru a- 
cest an sint prevăzute 
ă S6 realiza 
grădinițe 
tale de 
locuri și 
cu circa 
Dintre

ocupindu-se 
Odihna, edu- 

joaca celor

ca un număr
benefi- 

posibilitatea . 
încredința

sfirșitul tenii iulie 
realizaseră 
grădinițe, 
10 009 de : 
creșe, cu ; 
de locuri, 
află în 
de execuție, 
ca, pină la sfirșitul 
anului, să fie realiza
te integral.

Grija pentru copiii 
cooperatoarelor este, 
în unele județe, mai 
stăruitoare și cu mai 
bune rezultate, firește, 

citeva exemple. 
Ialomița 
140 de 

i cămin, 
in toate 

una, iar

se 
de 

peste
271 

cu 
locuri și 11 
aproape 409 
Celelalte se 

diferite faze 
urmînd

Iată 
în județul 
funcționează 
grădinițe cu 
deci aproape 
Satele cite i 
pentru 1973 s-au pre
văzut : 28 de creșe.
noi, trei amenajări și 
28 de grădinițe noi. în 
județul ~ 
existente 
adăuga,
30 de ... . .
dintre care 25 in con
strucții noi. în județul 
Mureș s-au prevăzut 
două grădinițe noi, 
dar s-au realizat 9. La 
Cluj, Celor 28 de gră
dinițe urmau să li se

alăture încă 12, dar 
s-au construit Și ame
najat 17. Realizări im
portante in această di
recție există și în ju
dețul Vrancea : 19
grădinițe cu cămin și 
7 creșe noi.

Cifre la fel de edifi
catoare pentru atenția 
tot mai mare de care 
se bucură femeia- 
mamă, pe agenda so
cială a cooperativelor 
agricole ar putea fi ci
tate și din multe alte 
județe. Ar fi de dorit 
insă ca peste tot bu
nele intenții, incluse de 
altminteri in planul pe 
1973, să nu întîrzie a 
se transforma in fap
te. Spunem aceasta,'în- 
trucît din situația la 
zi a investițiilor, pre
văzute pentru acest 
an, rezultă și unele 
rămineri in urmă. Se 
impun, deci, măsuri e- 
ficiente pentru 
tarea 
stenilor făcute i 
rat.oarelor — 
mări capacitatea 
dinițelor și creșelor.

în ultimele zile rețeaua comer
cială din județul Vilcea a cunoscut 
numeroase premierei Numai în sta
țiunea balneară Călimănești. de 
pildă, a fost pus la dispoziția 
consumatorilor un frumos complex 
de alimentație publică denumit su
gestiv „Perla Oltului", care dispu
ne de un restaurant, o braserie, un 
bar de zi, o terasă cu deschidere 
Spre Olt ; o altă unitate de alimen
tație publică, avind linie de auto
servire, a fost amenajată in com
plexul comercial Cozia. Si. tot la 
Călimănești, va fi inaugurat în ur
mătoarele zile un modern magazin 
tip expoziție pentru desfacerea mo
bilei.

— Multe noutăți va Înregistra și 
rețeaua comercială din municipiul 
Rm. Vilcea — ne spunea tovarășul 
Ion Șomandra, directorul direcției 
comerciale a județului. Astfel, oda
tă cu începerea noului an școlar, 
vom pune la dispoziția elevilor un 
restaurant pensiune, precum și o 
rotiserie cu o capacitate de peste 
220 locuri. Acestora li se va adăuga 
și „Carul cu bere" — restaurant ce 
se va deosebi de toate celelalte prin 
specificul strict local al preparatelor 
culinare.

Pentru turiștii Care vor poposi in 
orașul Drăgășăni — localitate aflată 
in mijlocul renumitelor podgorii — 
comerțul vilcean vine in intîmpi- 
nare cu un nou complex de alimen
tație publică de peste 300 locuri.

Ion/STANCiU
,. corespondentul „Scînteii

Pentru a 
posesorilor 
căror număr e in continuă creș
tere. Administrația Asigurărilor 
de Stat practică forme de asi
gurare eficiente și convenabile, 
între acestea, figurează asigu
rarea prin efectul legii de răs
pundere civilă auto. Plătind o 
primă de asigurare de sub 1 leu 
pe zi, automobilistul este ferit 
de primejdia de a plăti altora 
despăgubiri, pentru distrugeri 
de bunuri pină la 100 000 lei, 
iar in cazul unor vătămări cor
porale — în sumă nelimitată. 
O altă formă de asigurare 
cea pentru avarii, în care 
cuprind numeroase cazuri 
stricăciuni la autoturismul i 
priu (cazuri necuprinse în 
gurarea prin efectul legii 
răspundere civilă auto), ca 
exemplu : In cazul în care, 
vina celui care-1 conducea, 
toturismul s-a avariat, ciocnin- 
du-se cu un alt autovehicul ;
din vina sau fără vina celui 
care-1 conducea. autoturismul
s-a lovit de corpuri mobile sau

veni în sprijinul 
de autoturisme, al

este 
se 
de 

pro
as i- 

de 
i de 

din 
au-

imobile din afara lui ; în cazul 
în care, in timpul meritului, au
toturismul a derapat/ s-a răs
turnat, a căzut intr-un șanț, in 
prăpastie sau în apă ; cind. in 
timpul mersului, ori in staționa
re .autoturismul a fost lovit de 
bolovani, blocuri de gheață etc. 
ori a explodat rezervorul de 
carburanți sau de aer compri
mat. în aceeași asigurare de 
avarii sint cuprinse și riscurile 
în care autovehiculul a suferit 
stricăciuni sau a fost distrus de 
diferite calamități : trăsnet, ex
plozie, ploaie torențială, inun
dație, furtună, uragan și altele. 
In cadrul aceleiași forme de a- 
sigutare pentru avarii, ADAS 
achită și costul transportului 
autovehiculului avariat (dacă 
acesta nu se poate deplasa prin 
forță proprie) pînă la cel mai 
apropiat atelier care poate face 
reparațiile sau pînă la locul de 
garare prevăzut in certificatul 
do înmatriculare.

Prima de asigurare variază 
în funcție de capacitatea cilin
drică a autoturismului. Dacă

un 
un 
rc- 
cu

care 
s-au 
des- 

a- 
sută

asigurarea — încheiată pe 
an — se reînnoiește pe incă 
an, prima de asigurare se 
duce, pentru noua perioadă. 
15 la sută, în condițiile in 
pentru anul anterior nu 
plătit ori nu se datorează 
păgubiri. De asemenea, se 
cordă o reducere de 10 la
dacă asigurarea — încheiată pe 
un an — se reînnoiește pe încă 
un an, cu condiția ca prima de 
asigurare să se plătească inte
gral la încheierea asigurării.

în afară de asigurarea pentru 
avarii, ADAS pune la îndemlna 
cetățenilor șl alte asigurări fa
cultative auto, fiecare dintre a- 
cestea răspunzînd unor situații 
speciale, care se potrivesc 
interesele diferitelor 
de automobiliști.

Pentru încheierea
doritorii se pot adresa respon
sabililor cu asigurările din în
treprinderi, organizații econo
mice și instituții, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități teritoria
le ADAȘ. .

cu
categorii

asigurării.

comercialeR. Ș

sint 
care 
spa- 
for- 
vin-

universal, care cuprinde 
mp. iar locuitorii din Galați 
la noul magazin universal, 
întinde pe aproape 9 000

Dolj, celor 
li se vor 

anul acesta, 
noi grădinițe,

598 de 
cu o capaci- 

31 750 de 
159 de creșe 

locuri.

Noi modernizări

«ii

mp. Vor fi 
modernizare 
Dej. Galați, 
Reghin și

respec- 
tuturor promi- 

coope- 
de

i gi

An da an, municipiul Tîrgoviște, ca de altfel toate localitățile patriei, 
se îmbogățește cu noi ansambluri de locuințe. Imaginea de mai jos 

prezintă unul din tinerele cartiere ale orașului

’ m-

ale rețelei•>
acest an rețeaua comercială 

imbogățit cu noi unități mo
derne, totalizind mai mult de 
70 000 mp. De pildă, constănțenii 
au acum la dispoziție incă un ma
gazin 
12 000 
găsesc 
ce se
mp. un bogat sortiment de măr
furi. De asemenea unități benefi
ciază. de citeva luni, și locuitorii 
orașelor Rm. Vilcea, Vaslui, Pe- 
troșeni, Craiova ș.a. Numeroase 
noi unități comerciale au fost des
chise in ultimele luni și la Iași, 
Călărași, Brașov. Cea mai mare 
parte dintre acestea au fost am
plasate in cartierele noi de locuin
țe din zonele industriale. Ele 
dotate cu mobilier și utijaje 
permit folosirea rațională a 
țiului de vinzare, practicarea 
melor moderne și rapide de.
zare și servire a cumpărătorilor. 

Paralel, a continuat acțiunea de

modernizare a piețelor. Astfel, 
după modelul transformărilor adu
se Halelor Unirii, au fost amena
jate piețele Rahova, Pantelimon, 
7 Noiembrie și Traian din Bucu
rești, in piața orașului Cim- 
pina s-a ridicat un magazin tip 
„Big", la Arad a fost amenajată 
o nouă piață, in care iși desfășoară 
activitatea și 10 unități comercia
le, s-au modernizat piețele din 
Craiova. Slatina, Timișoara. Orăș- 
tie, Buziaș, Buhuși și Hirlău.

Lucrările de extindere și mo
dernizare a rețelei comerciale con
tinuă. astfel Că, pină la sfirșitul 
anului, cetățenii din aproape toate 
localitățile urbane din țară vor a- 
vea la dispoziție noi magazine to
talizind peste 70 000 
terminate lucrările de 
a piețelor din orașele 
Tr. Măgurele, Tecuci, 
altele.

(Agerpres)

„Zmeul“ 
de o seară

Așa făcea apel la clemență, cu un aer 
spășit și mieros Dumitrescu Florea, cel 
care scăpăra tot, numai foc și pară, in
tr-o seară cînd fusese zmeu. Acum are 
destul timp să se liniștească de-a binP- 
lea : va executa o pedeapsă privativă de 
libertate — 1 an închisoare. Sentința este 
definitivă.

instanței. V.Z. ă uitat să protesteze Împo
triva acestei promovări necinstite. Abia 
acum și-a adus aminte că trebuie s-o de
nunțe. False... proteste, care oricum nu 
scuză cu nimic faptele infracționale, fapte 
pentru care Instanța a condanteat-o pe V.Z. 
la 3 ani și 6 luni închisoare corecțională și 
a obligat-o la acoperirea integrală a preju
diciului.

19 iunie a.c. Cam pe la Oră 9 Seara, 
Dumitrescu Florea din București, str. Să
laj nr. 263. se afla pe undeva, pe șoseaua 
Olteniței și tot pe acolo s-a nimerit să 
treacă și taximetrul cu nr. 2-B-7661. Nimic 
mai simplu, nimic mai’ firesc decit, răs- 
purizind chemării, șoferul să oprească și 
Să deschidă portiera mașinii. Florea D. s-a 
urcat, a ingăimât o adresă și pină una 
alta, s-a și pus pe moțăit (de, romul cil care 
Se „cinstise" mai înainte îl trăgea la somn). 
„O fi obosit" și-a zis omul, înefepind să 
caute adresa. „trebuie să-1 duc neapărat 
acasă". Dar nu era de găsit câsa $i trebuia 
intrebat pasagerul. „Ce faci. doin-Ic. nu 
aici, dU-mă in Șoseaua Sălaj", s-a bțărit 
minios Dumitrescu, toiănindu-se mai co
mod pe banchetă. La destinație, șoferul a 
oprit mașina, a citit cifrele din aparatul de 
taxare și. la fel de firesc, i-a cerut pasa
gerului costul cursei. în loc de plată. însă...

— Onorată instanță, recunosc, sint vi
novat de ultraj contra bunelor morâvuri, 
de tulburarea liniștii publice... Dar eu 
mărturisesc că nu l-am înjurat și nu l-am 
lovit pe șofer, decit după ce s-a luat după 
mine Să-i plătesc Cursa. Iar mie. atunci, 
mi s-a părut că e o sumă prea mare ca 
Să fiu de acord. Regret însă foarte mult 
ce-am făcut...

Elegantă 
costisitoare

Inimă 
de piatră

VaslHca Zastan, responsabilă Cofetăriei 
„Făget", din București, a fost trimisă in 
judecată .pentru delapidare, neglijență în 
serviciu Și fals intelectual. Distracții, pe
treceri, toalete elegante, cadouri lă amici... 
Iată pe ce s-au dus, în numai 4 luni, â- 
proape 50 000 lei din tejgheaua cofetăriei.

— Tovarășe președinte, oi fi luat și eu, nu 
zic ba, dar de neglijență și fals nu mă fac 
eu Vinovată.

— Dar cine ?
— Conducerea T.L.C.R.-ului nr. 1. De fals 

intelectual, fostul director se face vinovat.
_  1 I
— Dumnealui m-ă promovat șefă de uni

tate. deși eu la concurs n-am știut nimic, 
nici măcflr să fac înmulțiri. Cred eu Că 
acest concurs a fost un fals intelectual...

Curios lucru, pînă a fi trimisă in fața

Sint patru : Florentina (8 ani). Ioana 
(6 ani), Romeo (5 ani) și Carmen (aproa
pe 3 ani) ; patru perechi de ochișori pe a 
Căror retină imaginea mamei n-a mai apă
rut de aproape un an și jumătate. Zadarnic 
priviri căutătoare și pline de speranță s-au 
îndreptat spre stradă, la ora Cind știau că 
cea care le-a dat viață trebuie să se în
toarcă de la serviciu. Ioana T., mama lor, 
n-a vrut să mai știe nimic de ei.

Zilele trecute, această inimă împietrită a 
fost chemată în fața instanței pentru a fi 
obligată să contribuie cel puțin material 
la creșterea celor patru copii ai săi.

— Onorată instanță, nu sint de acord să 
plătesc soțului meu,..

— Bine, dar nu-i plătiți soțului, ci pro
priilor dumneavoastră copii. Ați părăsit 
domiciliul conjugal și legea vă obligă să

contribute la creșterea lor.
— De ce-i ține la el ?
— Dar unde ?
— Să-i dea lă Casa copilului 1
în sală s-a așternut o liniște stinjeni- 

toare. Numai Ioana T. nu pare stinjenită 
Sigură, „argumentează" mai departe că e 
mult mai bine ca cei patru copii să fie... 
lipsiți și de căldura mingiierilor celuilalt 
părinte. „Mă rog, dacă o să fie cazul, o să 
plătească și Ceva bani, dar atunci va plăti 
statului". Aceasta este ambiția ei. Dacă are 
sau nu o responsabilitate legală nu numai 
morală in creșterea și educarea celor patru 
copii ? A uitat. Despre responsabilitatea 
legală i-a adus aminte instanța, obligind-o 
să contribuie la întreținerea celor patru 
minori : despre cealaltă responsabilitate 
— cea morală — sperăm să-i aducă aminte 
colectivul de la „Tinăra Gardă" în mijlocul 
căruia muncește. Poate, cine știe, in cu- 
rind. Florentina. Ioana. Romeo și Car
men iși vor lumina din nou privirile cu 
imaginea pe care, deocamdată, o caută plini 
da speranță...

Din caietul 
grefierului

„Țin să arăt că deși sacoșa s-a găsit a- 
supra mea. in Gara de Nord, la 5 dimi

neața. n-am luat-o eu, ci altcineva, câre a 
pus-o incă de pe la miezul nopții lingă 
piciorul meu. Eu, după atitea ceasuri, toc
mai mă gindeam că ar fi bine să caut pă
gubașul. Și, în plus, după cum s-a consta
tat la miliție, în sacoșă erau doar niște 
fleacuri. Ceea ce demonstrează cit de colo, 
că nu sint eu autorul, fiindcă nu-mi pier
deam atîta vreme pentru niște nimicuri..."

(„Argumentele" inculpatului Florea 
Ion. Dosarul 3 639 1973, Judecătoria 
sectorului 8).

— Reclamantul m-a invitat la o cafea și 
o țigară. în timpul discuțiilor despre mu
zică și balet, reclamantul m-a enervat de
oarece vorbea ironic șl nu mă respecta, cu 
toate că eu eram mai mare. Atunci, rn-am 
gindit Că este cazul să-l sancționez ime
diat și...

— Și i-ai rupt un dinte !
— Onbrată instanță, eram prieteni vechi, 

ășa că rtu văd ce urmări grave ar putea să 
aibă acest mic incident în raport cu priete
nia noastră. Știți, tocmai de aceea mi-am 
Și permis să-l.„ sancționez.

— De cînd erați prieteni ?
— Păi... ăăă... il mâi văzusem o dată sau 

de două ori...

(Din dezbaterile dosarului nr. 2811/1973, 
âflât pe rol la Judecătoria sectorului 6).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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LA ORDINEA ZILEI:

Pe șantierele de investiții, în întreprinderile furnizoare

Activitatea constructorilor și montorilor de pe marea majoritate a șan
tierelor de investiții se desfășoară din ce în ce mai bine. Muncind cu 
elan și abnegație pe întreaga durată a zilei-lumină, iar în tot mai nume
roase locuri și in schimburi de noapte, ei adaugă mereu noi rezultate de 
prestigiu la cele obținute în zilele precedente. Un fapt cu o largă sem
nificație: volumul de lucrări executat, în cursul acestei luni, de unitățile 
Ministerului Construcțiilor Industriale depășește considerabil rezultatele 
dobindite în oricare din perioadele corespunzătoare de pînă acum. Și tot 
atît de semnificativă este constatarea că direcția primordială în care sînt 
îndreptate preocupările și eforturile lucrătorilor de pe șantiere o consti
tuie recuperarea neintirziată a restanțelor, acolo unde este cazul, și acce
lerarea pretutindeni a ritmului de execuție.

Ca urmare, noi capacități de producție și-au făcut debutul industrial: 
linia a patra de ciment de la Combinatul de materiale de construcții din 
Cimpulung, fabrica de cazane mici și armături (cu 4 luni înainte de ter
menul planificat) și secția de pantotenat de calciu de la întreprinderea 
„Terapia", ambele din Cluj. Instalația Melana IV din cadrul Combina
tului de fire sintetice Săvinești și Fabrica de amoniac de la C.I.A. Slobo
zia sint supuse, la rîndul lor, examenului exigent ai probelor tehnolo
gice. ’

Șirul exemplelor este departe de a fi epuizat. Pe alte zeci și zeci de 
șantiere se muncește la fel de intens și silsținut, se desfășoară o rodnică 
competiție cu timpul. Accelerarea ritmului de lucru, executarea unor 
lucrări de bună calitate, respectarea in permanență a unei riguroase 
discipline a muncii sînt coordonatele-cheie pe care le urmăresc înde
aproape în activitatea lor, de zi cu zi, conducerile de șantiere, organele 
și organizațiile de partid, comuniștii, practic toți muncitorii angajați în 
realizarea integrală a planului de investiții din acest an.

GALAȚI

Agenda punerilor în funcțiune, din 
acest semestru, pe șantierul Combi
natului'siderurgic din .Galați este 
deosebit de încărcată. Potrivit pre
vederilor de plan, urmează să-și 
facă debutul în producție cuptorul 
slebing-celulele 38—42, cuptorul de 
normalizare nr. 3 de la laminorul de 

g tablă groasă, oțelăria electrică. îm
preună cu stația proprie de cone
xiuni. La începutul lumii, situația lu
crărilor nu era prea roză. Cu promp
titudine, beneficiarul și constructorul 
au stabilit in comun un program 
concret de acțiune vizînd recuperarea 
fără întârziere a rămînerilor in urmă 
acumulate în lunile precedente.

Măsura principală a constat in 
completarea efectivelor de construc
tori și montori, precum și in mobi
lizarea acestora la executarea în ritm 
rapid a principalelor lucrări ce con
diționează punerile în funcțiune. 
S-a lucrat cu peste 1 000 de oameni, 
concentrați, cu precădere, în toate 
punctele de intensă solicitare ale 
șantierului, la toate lucrările de pri- 
mă importanță. Din păcate se re
simte serios lipsa cimentului. Prac
tic, din această cauză, în prima de
cadă a lunii august n-a fost turnat 
nici un metru cub de beton.

— Greutățile cele mai mari ni le 
produc principalii noștri furnizori : 
fabricile de ciment de la Aleșd , și 
Medgidia, ne-a spus tov. Aii Sezai, 
inginer șef cu producția la I.C.M.S.G. 
Din planul de livrări al primei de
cade din această lună, aceștia au 
expediat, pe șantier, cu 2 400 tone 
ciment mai puțin decît prevedeau 
contractele încheiate.

Similar se prezintă lucrurile și pe

șantierul portului mineralier aii com
binatului, din cauză că Fabrica 
de cjment din Cimpulung n-a 
livrat, in această lună, nici o 
tonă de ciment. în schimb, mal 
are de lichidat restanțe, acu
mulate in semestrul trecut, de 
1 540 tone. La fel, Fabrica de cjment 
din Cernavodă și-a onorat contrac
tele pe luna august numai in pro
porție de 25 la sută.

Evident, lucrurile au luat o Întor
sătură gravă. Defecțiunile care se 
mențin pe fluxul aprovizionării cu 
ciment țin efectiv în loc pe con
structorii de pe principalele șantiere 
ale combinatului siderurgic. îi îm
piedică să accelereze ritmul de lu
cru potrivit necesităților și posibili
tăților pe care le au. O serie de- lu
crări de primă importanță nu .pot fi 
executate cu rapiditatea cerută de 
timpul scurt care a mai rămas pină 
la scadența punerii in funcțiune.

Toți furnizorii menționați, care 
încalcă disciplina de plan, sînt di
rect răspunzători de crearea unei a- 
semenea situații îngrijorătoare. Dar 
acum nu e timp de Stabilit ce cauze 
au generat restanțele și lipsa de rit
micitate in livrări. Pentru îmbunătă
țirea radicală a aprovizionării cu ci
ment trebuie acționat rapid, cu ma
ximă răspundere. Iar primele mă
suri energice, cu efecte imediate, 
se cer luate, bineînțeles, de între
prinderile producătoare din Cimpu
lung, Aleșd și Medgidia, așa oum 
aceste colective au dat în re
petate rînduri dovada, că Ie stă în 
putință. Toate forțele trebuie în
dreptate într-o singură direcție — ac
celerarea ritmului lucrului pe aceste 
șantiere — cerință care vizează deopo
trivă pe constructori și montori, dar 
și pe furnizorii de ciment mențio
nați.

HUNEDOARA

Urgența numărul unu pe șantie
rul Combinatului siderurgic Hune
doara : recuperarea rămînerilor în 
urmă acumulate in lunile anterioa
re. Capacitățile afectate : laminorul 
de 800 mm, extinderea halei de tur
nare, oțelăria nr. 2. instalațiile elec- 
trofiitrelor de la cuptoarele nr. 5 și 
6'— toate cu termene de punere in 
funcțiune în acest semestru.

Cauzele : restanțele serioase exis
tente în livrarea construcțiilor meta
lice de către întreprinderea metalur
gică din Aiud și numărul insuficient 
de constructori asigurat pe șantier 
de întreprinderea de construcții si
derurgice din Hunedoara.

Activitatea de pe șantier se cerea 
fără Întârziere revitalizată, imperativ 
cu aitit mai stringent cu cit in luna 
iulie a.c. neajunsurile menționate 
au determinat nerealizarea unui vo
lum de lucrări de construcții-montaj 
în valoară de 15 milioane lei. în luna 
august, lucrurile au început să se 
amelioreze, ca urmare a măsurilor 
hotărîte în comun și aplicate ime
diat de beneficiar și constructor. 
Primele schimbări în bine sînt sem
nalate la construcția laminorului de 
800 mm și la oțelăria nr. 2, unde, 
paralel cu reactualizarea graficelor 
de lucrări in funcție de necesitatea 
intensificării ritmului de execuție, 
constructorul a luat o primă măsură 
salutară : a completat efectivele de 
•muncitori care lucrează aici.

— Pentru a ciștiga cit mai mult 
timp, ne-a spus Gîieorghe Ivan, in
ginerul șef al șantierului, am trecut 
la executarea simultană a lucrărilor 
de montaj-instal.ații și de construc
ții. Acolo unde este posibil, am ho
tărî! să preasamblăm utilajele și 
construcțiile metalice la sol și să le 
transportăm apoi direct pe fundații.

Nici beneficiarul n-a rămas în 
afara acestor preocupări. Formațiile 
de muncă constituite in ultimele zile 
au mai fost completate cu o serie 
de noi echipe de lăcătuși, repartizate 
îndeosebi la laminorul de 800 mm. 
Aceeași masivă concentrare de for
te o consemnăm și la execuția insta
lațiilor de electrofiltre de la oțelă- 
rie.

Rezultatele sint evidente. O bună 
parte din volumul restanțelor a fost 
recuperată. Munca spornică, de zi cu 
zi. oferă garanția că în scurt timp 
răminerile in urmă de pe acest șan
tier vor fi definitiv înlăturate.

O singură problemă a rămas Încă 
nerezolvată integral : urgentarea li
vrării construcțiilor metalice. Deși a 
luat măsurile cerute de organizarea 
lucrului în mai multe schimburi pen
tru montarea lor, constructorul nu 
poate să-și concretizeze încă inten
țiile. Cînd se va decide să-și onoreze 
obligațiile întreprinderea metalurgică 
din Aiud ? — iată o întrebare pe 
care o adresăm nu numai ei, ci și 
forurilor sale de resort.

Ing. Cristian ANTONESCU 
Tudorel OANCEA 
Sabin IONESCU

CU 30 DE ZILE 
MÂI DEVREME

Constructorii de noi capacități 
de producție din cadrul Trustu
lui de construcții industriale — 
București, de unde s-a lansat 
inițiativa patriotică — îmbrăți
șată pină acum de numeroase 
colective din țară — de a lucra 
cu eficiență sporită și în zilele 
de 23 și 24 august, sint hotă- 
rîți să termine cu aproximativ 
30 de zile mai devreme lucră
rile de la noua filatură a între
prinderii textile „7 Noiembrie" 
din Capitală. Au fost create 
condiții pentru devansarea ter
menelor de punere în funcțiune 
și a altor obiective. In fotogra
fie : echipa condusă de P. Con
stantin lucrează intens la mon
tarea modernelor mașini cu 
care este înzestrată noua fila
tură de la întreprinderea tex
tilă „7 Noiembrie" — București

Foto : M. Andreescu

Mai sînt numai citevazile 
pînă la 23 August. Bilanțul 
muncii rodnice, al întrecerii 
socialiste în întâmpinarea 
marii sărbători este bogat 
in realizări. O constatare 
optimistă se desprinde din 
știrile sosite în aceste zile 
la redacție : in toate colțu
rile țării, in întreprinderi, 
pe. șantiere se muncește cu 
spor, colectivele de oameni 
ai muncii acționează hotărit, 
sub directa îndrumare a 
organizațiilor de partid, 
pentru aplicarea celor mai 
judicioase măsuri in ve
derea realizării , în bune 
condiții a sarcinilor de 
plan și.a angajamentelor a- 
sumate in întrecere în acest 
an hotăritor al cincinalului. 
Amintim, bunăoară, că 
planul producției globale 
industriale pe șapte luni 
din 1973 a fost îndeplinit 
și depășit, înregistrîndu-se 
un ritm de creștere de 
14.6 la sută față de perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

Aceste rezultate relevă cu 
pregnanță dinamismul sus
ținut al industriei noastre, 
realismul prevederilor pla
nului pe anul in curs, 
faptul că dispunem de tot 
ce este necesar pentru în
deplinirea și depășirea lor. 
Totodată, aceste realizări 
constituie un îndemn de a 
munci mai susținut, mai 
bine, în fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă, pen
tru îndeplinirea ritmică și 
integrală a planului la toate 
prevederile sale — atît cele 
de ordin cantitativ, cit și 
cele calitative, de eficiență.

La recenta ședință de 
lucru, consacrată unor pro
bleme economice actuale, 
care a avut loc sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a subliniat

din nou cerința de a se 
acționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea planului 
producției industriale la 
toate sortimentele și la toți 
indicatorii, pentru respecta
rea disciplinei de plan și 
economice. In condițiile e- 
conomiei noastre, caracte
rizată prin adîncirea conti

pășirea planului Ia oțel, 
fontă, laminate, motoare e- 
lectrice, tractoare, anvelo
pe, mobilă, țesături. încălță
minte, ulei comestibil ș.a. 
In același timp însă, fie 
datorită unor neajunsuri 
organizatorice, fie din cau
za unor dificultăți apărute 
in aprovizionarea tehnico-

că a tuturor rămînerilor In 
urmă față de prevederile 
planului. Tort în acest con
text, amintim importanța 
deosebită pe care o are 
respectarea disciplinei de 
plan de către furnizorii de 
utilaje tehnologice și apa- 
rataj, de materiale de con
strucții, pentru șantierele

Pianul-» îndeplinit 
ritmic șî integral 

h toate sortimentele!
nuă a profilării și speciali
zării producției, prin o tot 
maj largă extindere a coo
perării interuzinale, fieca
re produs, fiecare sortiment 
areț o destinație precisă, 
fundamentată prin plan, a- 
testată de contractele eco
nomice. Ca atare, orice a- 
batere de la planul pe sor
timente, orice răminere in 
urmă apărută in diferite, 
întreprinderi pot genera 
neajunsuri în aproviziona
rea cu materii, materiale, 
piese, subansamble sau u- 
tilaje a altor unități bene
ficiare. în activitatea pro
ductivă de ansamblu.

Desigur, se cuvin remar
cate o serie de rezultate 
pozitive concretizate în de

materială sau nerespectă- 
rii termenelor de intrare in 
funcțiune a unor capacități, 
realizările efective la une
le produse s-au situat sub 
nivelul planului. Este cazul 
îndeosebi al unor produse 
importante din industria 
construcțiilor de mașini, in
dustria chimică și industria 
materialelor de construcții. 
Iată de ce, pornind de la 
această situație și avînd in 
vedere importanța deosebi
tă pe care o are înfăptui
rea ritmică și integrală a 
sarcinilor planificate la 
fiecare produs in parte, in 
unitățile industriale restan
te trebuie să se acționeze 
ferm, prin măsuri energice, 
pentru recuperarea grabni

de investiții.
Industria noastră parti

cipă tot mai intens. . prin 
produsele pe care le ex
portă. la circuitul mondial 
de valori materiale, dome
niu in care disciplina con
tractuală trebuie respec
tată riguros. prin li
vrarea Ia termenele și în 
cantitățile stabilite a fiecă
rui produs destinat expor
tului. In acest sens, o pre
ocupare actuală pentru 
toate colectivele de în
treprinderi și centrale,, 
pentru organizațiile de 
partid, pentru toți oa
menii muncii trebuie să 
o constituie organizarea 
și realizarea producției 
pentru export, în mod rit-

mic și la nivelul prevăzut 
prin plan, pentru asigura
rea din timp a fondului de 
marfă destinat exportului. 
Aceasta înseamnă deopotri
vă fabricarea unui volum 
corespunzător de produse 
competitive, cu înalte în
sușiri tehnico-calitative, o- 
ferirea de mărfuri care să 
țină pasul cu realizările 
progresului tehnico-științific 
pe plan mondial.

Nu există acum o sarci
nă mai importantă pentru 
comuniști, pentru toți lu
crătorii din industrie de
cît realizarea integrală și 
ritmică a planului la toate 
produsele. Pretutindeni,
organizațiile de partid 
din întreprinderi, orga
nele județene și orășe
nești de partid, conduce
rile centralelor și ministere
lor au datoria de mare răs
pundere de a sprijini e- 
nergic, susținut, comitetele 
oamenilor muncii în rezol
varea tuturor problemelor 
în suspensie. în mod deose
bit se impune oa ministe
rele și centralele să acțio
neze energic pentru înde
plinirea integrală a măsuri
lor din programele de re
cuperare a nea-calizăriJor, 
elaborate ca urmare a indi
cațiilor date de conducerea 
de partid. , a,cordind o ^aterțr. 
ție deosebită aprovizionării 
tehnico-materiale. desfășu
rării in bune condiții a re
lațiilor de cooperare și co
laborare dintre întreprin
deri. asigurării efectivelor 
și utilizării raționale a. for
ței de muncă, punerii in 
funcțiune la termen a no
ilor capacități de producție. 
Planul de stat este lege și 
el trebuie îndeplinit necon
diționat la toate produsele, 
de fiecare întreprindere !

V. SALAGEAN

Depinde de noi 
creșterea producției de grîu

Pentru însămînțările de toamnă terenul trebuie pregătit exemplar. La 
cooperativa agricolă din Bărcănești, județul Prahova, mecanizatorii se 

străduiesc să execute lucrări de bună calitate

în ședința de lucru consacrată 
unor probleme economice actuale 
care a avut loc vineri, sub conduce
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost stabilite măsurile ce se 
impun a fi aplicate in vederea 
sporirii producției de griu și recu
perării integrale a rămînerilor in 
urmă în acest domeniu fată de 
prevederile planificate. în primul 
rlnd, pregătirile pentru insămînța- 
rea griului trebuie făcute cu cea 
mai mare răspundere, respectîn- 
du-se întocmai tehnologiile acestei 
culturi. Este o sarcină care trebuie 
privită cu cea mai mare răspun
dere de către organele și organi
zațiile de partid, de specialiștii din 
unități și de la direcțiile agricole, 
de către toți oamenii muncii din 
agricultură.

Sporirea producției globale de 
grîu poate fi asigurată prin extin
derea suprafețelor cultivate. Ți- 
nînd seama de cerințele economiei 
țării, în această toamnă urmează 
să se insămințeze cu circa 200 000 
hectare mai mult față de planul 
inițial. Este o sarcină pe deplin 
realizabilă, întrucit. în toate- județe
le țării există terenuri potrivite 
pentru această cultură. Important 
este ca, în aceste zile premergă
toare însămînțărilor de toamnă, 
organele județene de partid, de 
stat și agricole să identifice tere
nurile cele mai potrivite care, să 
fie cultivate cu griu-, să ia măsuri 
în vederea pregătirii lor corespun
zătoare. E necesar să fie respectată 
cu strictețe prevederea stabilită la 
recenta consfătuire a inginerilor-șefi 
din cooperativele agricole ca griul 
să fie amplasat după cele mai bune 
plante premergătoare. Iată de ce 
sste necesar ca, în fiecare unitate 
agricolă, să se stabilească cu exac
titate terenurile destinate a se cul
tiva cu grîu și să se treacă apoi Ia 
pregătirea lor in cele mai bune con
diții.

Pe lingă extinderea suprafețelor 
cultivate, cea mai mare rezervă de 
sporire a producției de grîu o 
constituie creșterea randamentului 
la hectar. Recoltele obținute in 
acest an au fost mult diferențiate

de la o zonă la alta, de la o uni
tate la alta, aflate In același ju
deț, ceea ce dovedește atît poten
țialul ridicat al solurilor noastre, 
dar mai ales rezervele existente 
pentru sporirea producției. A- 
ceăsta presupune respectarea întoc
mai a tehnologiei, un efort in plus 
din partea inginerilor agronomi. Se 
poate spune că recolta de grîu a 
anului viitor este în mina ingineru
lui agronom.

Date fiind, condițiile climatice 
favorabile este nevoie să se 
execute cu cea mai mare răs
pundere pregătirea terenului și 
fertilizarea. Din datele centralizate 
la minister rezultă că pină la 16 
august au fost făcute arături pen
tru griu pe 431 655 hectare, ceea 
ce reprezintă 40 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva in 
întreprinderile agricole de stat și 
27 la sută in cooperativele agri
cole. Lucrările sint mai avansate 
in întreprinderile agricole de stat 
din județele Constanța, Ialomița, 
Teleorman. Argeș și în cooperati
vele agricole din județele Tulcea-, 
Constanța. Ialomița, Mehedinți, 
Vrancea etc. Este necesar ca, peste 
tot, să fie bine organizată munca 
mecanizatorilor, în vederea grăbirii 
acestor lucrări. Obținerea unor re
colte mari impune ca inginerii a- 
gronomi, toți specialiștii din agri
cultură să fie tot timpul pe cimp, 
unde, printr-un control riguros, e- 
xercitat zi de zi, oră de oră, să a- 
sigure executarea unor lucrări de 
bună calitate.

Executarea în condiții tehnice 
superioare a tuturor pregătirilor in 
vederea însămînțării griului este o 
sarcină de mare răspundere a tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid. Pe agenda muncii politice 
și organizatorice desfășurate in 
această perioadă, trebuie să se 
afle, ca un obiectiv major, antre
narea tuturor lucrătorilor din 
agricultură la realizarea sarcinii 
trasate de conducerea partidului 
de a aplica toate măsurile menite 
să asigure obținerea unei recolte 
mari de grîu în 1974.

Dezvoltarea culturilor 
tehnice și valorificarea 
superioară a producției 
agricole — sarcini de 
mare însemnătate anali
zate la recenta ședință de 
lucru, desfășurată sub 
conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, con
sacrată unor probleme 
economice actuale — tre
buie să asigure lărgirea 
bazei de materii prime 
necesare industriei ușoa
re și alimentare, altor 
ramuri economice. Extin
derea culturilor de in, 
cinepă, bumbac și alte 
plante tehnice, a produc
ției de mătase naturală, 
ameliorarea raselor de ol 
pentru sporirea produc
ției de lină vor constitui 
obiectul unor programe 
naționale. De ce este ne
cesar să sporească pro
ducția la plantele tex
tile 1

Se știe că fibrele vege
tale împreună cu lina au 
constituit, pină la apari
ția fibrelor sintetice, sin
gurele materii prime pen
tru industria textilă. 
Acum, prin amestec, se 
îmbină proprietățile va
loroase ale fibrelor vege
tale cu economicitatea 
celor sintetice. în ultimii 
ani, industria textilă s-a 
dezvoltat puternic, dar 
baza de materii prime nu 
a crescut în mod cores
punzător. Se solicită can
tități tot mai mari de 
fibre de in, cinepă și 
bumbac.

Ce se va întreprinde in 
vederea sporirii producției 
de fibre de in ? La a- 
ceastă întrebare ne răs
punde tov. Teodor Mosca- 
lu, director adjunct în 
Ministerul Agriculturii. 
„La in se urmărește ca, 
pină in 1980. la fiecare 
hectar cultivat, să se obți
nă prin prelucrare cel 
puțin 1 000 kg fibre. Acest 
lucru este cu putință de 
realizat dacă avem in ve
dere că, încă de pe acum, 
unele unități agricole ob
țin producții de 5 000 kg 
tulpini la ha. Pentru 
anul viitor se prevede să 
se ajungă la o producție 
de 3 500 kg tulpini la

hectar, producție care să 
crească apoi an de an. 
Există și o altă rezervă 
de sporire a cantităților 
de fibre de in. După cum 
se știe, se cultivă mari 
suprafețe de in pentru 
ulei, dar tulpinile respec
tive nu erau folosite decît 
în mică măsură. Or, a- 
ceste tulpini pot fi prelu
crate cu bune rezultate.

atins o producție de 
6 000—10 000 kg tulpini la 
hectar, obținind din va
lorificarea lor venituri 
mari. Ca și în cazul inu
lui, datorită faptului că 
in unele unități agricole 
culturile de cinepă nu se 
amplasează pe cele mai 
potrivite terenuri, pro
ducțiile sînt miei, cu mult 
sub posibilități. Pa lingă

INi|L, CÎNEPA 
Șl BUMBACUL 
îsi vor MM atentă 

ce ii se cuvine
Astfel, numai prin obți
nerea a 1 000 kg tulpini 
de la inul cultivat pentru 
ulei, s-ar putea ajunge la 
o producție totală de pes
te 80 000 tone tulpini, 
ceea ce, evident, va con
stitui o ' materie primă 
valoroasă. în acest scop, 
urmează să se extindă în 
cultură soiul de in „Is- 
tru“, soi mixt, cultivat 
atît pentru fibre, cit și 
pentru sămînță și care 
prezintă avantajul că are 
o tulpină înaltă".

După cum am fost in
formați la Ministerul 
Agriculturii, la cinepă su
prafețele nu vor fi extin
se, dar va crește simți
tor producția medie de 
tulpini la hectar. La a- 
ceastă cultură, numeroase 
cooperative agricole au

Îmbunătățirea tehnologi
ilor de cultură și sporirea 
cantităților de îngrășămin
te chimice ce se vor re
partiza, urmează să se 
extindă soiurile mai va
loroase din punct de 
vedere al producției de 
tulpini și randamentului 
de fibre : „Fibramulta", 
..Lovrin-53“, „Krasnodan- 
skaia 35“, ...Kompolti".

Pentru satisfacerea ne
voilor de materii prime 
a industriei textile, ur
mează să fie reintrodus în 
cultură bumbacul. Cu ani 
în urmă, această plantă 
se cultiva pe suprafețe 
apreciabile în țara noas
tră, obținindu-se produc
ții mulțumitoare la hec
tar. în loc ca tehnolo
giile de cultivare să fie 
perfecționate și să se

creeze soiuri adaptate 
condițiilor naturale din 
țara noastră, această cul
tură a fost o vreme pără
sită. Or, nu se poate dez
volta o industrie textilă 
numai pe seama mate
riilor prime importate. 
De aceea, la indicația 
conducerii partidului, 
cultura bumbacului a fost 
reintrodusă în sudul ță
rii. Este adevărat că, la 
început, acestei plante i 
se vor rezerva terenuri 
mai restrînse, dar — pe 
măsură ce se vor perfec
ționa tehnologiile de cul
tură — urmează să se a- 
jungă la suprafețe im
portante și producții spo
rite de bumbac brut.

în vederea sporirii pro
ducției la plantele textile, 
organele agricole îm
preună cu factorii de re
sort din industria texti
lă vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea zonării cul
turilor ți o mai judi
cioasă repartizare a su
prafețelor pe județe ; tot
odată, se va îmbunătăți 
structura soiurilor culti
vate la in și cinepă, se 
vor produce semințe cp 
însușiri valoroase și se 
vor asigura cantități spo
rite de îngrășăminte chi
mice. erbicide și substan
țe pentru combaterea 
dăunătorilor.

Sintem tocmai în pe
rioada cind se recoltează 
inul și cinepă. Important 
este ca recoltarea acesto
ra, cit și transportul lor 
la topitorii să se facă în 
timpul cel mai scurt, asi- 
gurindu-se depozitarea in 
condiții corespunzătoare. 
La in, prelungirea dura
tei de la recoltare la topit 
duce la scăderea calității 
fibrelor și, implicit, a 
prețului. De aceea, se im
pune o colaborare mai 
strinsă între unitățile a- 
gricole și cele ale indus
triei ușoare pentru pre
luarea la timp și în bune 
condiții a tulpinilor, ur- 
niărindu-se obținerea u- 
nor produse de Înaltă ca
litate;

I. HERȚEG
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Valoarea universală a operei
Iui Dimitrie Canîemir

Durabil și efemer 

ia muzica simfonică
Cu aproape trei sute de 

urmă, cultura română a dat 
universale opera exemplară 
mare cărturar umanist, a unui spi
rit erudit, enciclopedic, deschis celor 
mai vaste orizonturi, opera lui Di
mitrie Cantemir. Intr-adevăr, ceea 
ce ne uimește azi în personalitatea, 
ca și în lucrările acestui Uomo uni
versale, „om universal" — cum l-ar 
fi numit umaniștii Renașterii italie
ne — este tocmai modul în care el 
a știut să dea unei zidiri eminamente 
românești dimensiuni universale. 
Am putea spune că, în opera aces
tui gînditor, savant, literat, dimen
siunile naționale se împletesc rodnic 
cu cele universale. Rădăcinilor
adînc înfipte în solul românesc ale 
cugetului, simțirii și străduințelor
lui Cantemir li s-au adăugat altele 
prin care el a intrat în contact cu 
valorile culturii antice și moderne. 
Cît despre ecoul pe care l-a avut 
opera sa, el poate fi urmărit, deo
potrivă, în cultura română, ca și în 
cea mondială.

Să ne oprim asupra cîtorva as
pecte ale prezenței lui Cantemir în 
universul științelor și al literelor : 
trebuie să remarcăm, din capul lo
cului, niarea curiozitate intelectuală, 
larga deschidere a spiritului său. 
„El cunoștea, arăta un editor grec 
al său, limba turcească, persana, 
araba, elina, neogreacă, slavona, ro
mâna și franceza. Studiile ce făcu
se în istorie, filozofie și matematică 
l-au .așezat în rîndul celor mai mari 
învățați din timpul său". Această 
învățătură avea diferite surse. Cul
tura literară a lui Cantemir cuprin
dea totodată clasici elini și latini, 
dar și scrierile orientalilor, arabi, 
persani și turci. Curiozitatea erudită 
a acestui umanist enciclopedic se 
îndrepta spre Homer, Hesiod ori Ho- 
rațiu, clasici ai antichității elino- 
latine, ca și spre istoricii aceleiași 
antichități (de pildă, Strabon, folosit 
în Hronicul vechimii româno-moldo- 
vlahilor). De altfel, la această operă 
istorică a Iui Cantemir este anexată 
o listă bibliografică impresionantă 

• pentru acele timpuri, cuprinzînd 150 
de nume de autori și titluri. Pe lin
gă vechii istorici, apar în această 
bibliografie alții mai noi, cu opere 
scrise în limbile germană, franceză, 
polonă, italiană, cronici turcești, per
sane. ți arabe. Aceste izvoare isto
rice sint foarte variate : de la docu
mente de arhivă, la lucrări de eru
diție, hărți geografice, 
monede.

Dar știm că istoria 
singura preocupare a 
Ginditor, înclinat spre 
lozofică, el meditează
lor lui Epictet, Cicero, Seneca, vor
bește despre „ale stoicilor porunci 
zece1'. Filozofia sa, a unui om care 
n-a stat închis doar printre cărțile 
sale, .ci a cunoscut de aproape prac
tica 'vieții, se manîîe£fă, îndeoSebi, 
po planul științelor sociale. Nicolae 
Iorga îi atribuie, pe drept cuvînt, 
lui Dimitrie Cantemir, 
critic", ca și un „spirit 
Căci istoricul filozof nu 
mește să înregistreze, să 
date și informații, ci caută să des
copere cauzele lucrurilor, sensul, 
finalitatea lor. El reia,, astfel, co
mentează și aplică celebra teză filo
zofică a lui Aristotel, din A doua 
analitică, în spiritul căreia nu pot 
fi numite cu adevărat științe decit 
acele discipline care prezintă totoda
tă faptele și cauzele lor, spre deose
bire de științele inferioare, care enu
mera doar faptele. Astfel, cunoaște
rea omului trebuie să se înalte la 
rațiunea lucrurilor. Fenomenele na
turii trebuie 
cate. Știința 
ci rațională, 
dar, criterii 
El caută să 
logioă *i logică studiilor 
era oare pentru el logica, așa cum 
arată în Compendiolum universal 
logice» institutiones, „cheia porților 
celor mai bine ferecate ale filozo
fiei ?“

Astfel, gîndirea lui Cantemir se 
înscrie în linia ascendentă a cuge
tării filozofice universale. Este ceea 
ce au observat, de altfel, unii cer
cetători recenți ai operei sale. Mari 
teme și motive umaniste au fost de
pistate și urmărite în această operă. 
Astfel, Petru Vaida, în Dimitrie 
Cantemir și umanismul, demonstrea-

ani în 
culturii 
a unui

inscripții și

nu constituie 
lui Cantemir. 
speculația fi- 
asupra texte-

un „spirit 
științific", 

se mulțu- 
acumuleze

observate, dar și expli- 
nu este pur empirică, 
Cantemir adoptă, așa- 

superioare ale științei, 
asigure o bază metodo- 

sale. Nu

ză prezența în lucrările lui Cante
mir a temelor caracteristice litera
turii și gîndirii umaniste, laicizarea 
concepției despre om, ca și a eticii, 
în jurul unor motive ca : 
tea omului (De dignitate 
concepția despre raportul 
bertatea umană și soartă 
tuna), umanismul civic și 
mul (salus publica) și, în sfîrșit, con
ceptul de „umanitate" (humanitas). 
Ceea ce este mai interesant e fap
tul că Dimitrie Cantemir , se în
dreaptă spre aceste teme ale gîn
dirii umaniste universale 
de la unele surse similare 
nești, chiar populare. Omenia 
nească îl face să înțeleagă 
adopte tema „umanității" 
„demnității umane" și să mediteze 
asupra lor, militînd în scrisul său 
pentru ele.

Opera aceasta al cărei autor mili-

demnita- 
hominis), 
dintre li-
(De for- 
patriotis-

pornind 
rornâ- 
romă- 
și să 
ori a

300 de ani de la
nașterea 

marelui cărturar

tează pentru valorile umaniste a do- 
bîndit o înaltă recunoaștere a lumii 
savante. Oamenii politici, oamenii 
de știință europeni își exprimă, 
încă în timpul vieții lui Cantemir, 
admirația pentru personalitatea vi
guroasă a principelui cărturar. De 
atunci încoace, valoarea operei sale 
a fost recunoscută, folosită de mulți 
scriitori, gînditori, savanți ai lumii 
întregi. Să amintim doar cîteva din 
atestările prezentei lui Cantemir în 
conștiința universală. Iată ce scrie 
despre el diplomatul polon Rafael 
Lesczynski, care l-a cunoscut în 
1700 la Iași : „...e un bărbat erudit 
in limba latină și are o educație 
aleasă". Savantul grec Mihail Schen- 
do, care l-a cunoscut pe Cantemir, 
scrie despre el că „l-au iubit mu
zele, l-au prețuit oamenii învățați". 
Diplomatul saxon H. Weber îl pre
zintă ca pe „un principe învățat, a 
cărui convorbire este foarte plăcu
tă". Geograful francez Joseph Nico
las Delisle arată că Dimitrie Cante
mir „era un principe învățat, după 
cum rezultă din memoriile sale geo
grafice, istorice și arheologice". în

vățatul german T.S. Bayer vorbește 
despre el astfel :
era un om cu suflet mare, cu mari 
virtuți,
avînd o dragoste de necrezut pentru 
știință, incit nu s-ar putea afla al
tul asemenea din vremurile vechi. 
Mărturie stau comentariile lui isto
rice despre istoria turcilor și a mol
dovenilor, despre Dacia antică și 
alte lucrări". Tocmai faima acestor 
lucrări, importanța lor în știința 
europeană a timpului au făcut ca 
Societas Regia Berolinensis, Acade
mia din Berlin, să-1 aleagă membru 
al ei, arătind în diploma pe care, la 
11 iunie 1714, i-o acordă că: „...prea
luminatul și înălțatul Dimitrie Can
temir... printr-o pildă pe cît de 
demnă de laudă, pe atît de rară, și-a 
închinat numele ilustru cercetărilor 
științifice și prin adeziunea sa so
cietatea noastră a dobîndit o strălu
cire și o podoabă unică".

Printre numeroasele recunoașteri 
pe care universul literelor și știin- 
țelor le-a adus operei marelui învă
țat român în ultimele două secole, 
amintim doar cîteva. Voltaire vor
bește cu admirație despre Istoria 
Imperiului otoman, lucrare care știm 
că a fost tradusă, încă în prima ju
mătate a secolului al XVIII-lea, in 
cîteva limbi de circulație europeană. 
Victor Hugo și Byron vor aprecia și 
.ei această operă a marelui orienta
list român. Lucrările lui Cantemir 
circulă prin Europa. Descriptio Mol- 
daviae este publicată la • Hamburg 
în 1769—1770. Cantemir devine o 
prezentă în cultura europeană și 
universală.

Dar, în același timp, opera aces
tui „dragoman al celor două culturi, 
orientală 
piatră de 
moderne.
xemplare 
Dimitrie Cantemir circulă prin toa
te ținuturile românești. La numai 
șapte ani după moartea în exil a 
principelui, Inochentie Micu Clain 
descoperă o copie a Divanului Ia un 
negustor din Viepa. Cărturarii Șco
lii Ardelene vor continua astfel ope
ra învățatului moldovean, cunoscîn- 
du-i lucrările.

O mare operă 
culturii române 
cele mai nobile 
umaniste universale, 
lucrarea vieții lui Dimitrie Cante
mir. Valoarea universală a acestei 
opere românești este incontestabilă.

„Acest principe
obișnuit cu primejdia și

și occidentală" devine o 
temelie a culturii române 
Copii, manuscrise sau e- 
tipărite din lucrările lui

de continuitate a 
și de integrare în 
tradiții ale culturii 

aceasta este

CONCERT OMAGIAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

Agenda culturală a litoralului a 
consemnat, simbătă Seara, un eve
niment artistic deosebit : concer
tul de muzică ușoară, organizat, la 
Neptun, in cinstea zilei de 23 Au
gust.

Au asistat tovarășii Dumitru Po
pescu, Vasile Vilcu, Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii compozi
torilor, activiști de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții con- 
stănțene.

Concertul a constituit omagiul
■ pe care creatorii și interpretai din 
acest domeniu al artei îl aduc — 
împreună cu întregul nostru popor 
— celei de-a XXIX-a aniversări a 
eliberării țării. Ei au oferit publi
cului cu acest prilej un buchet de 
melodii cu o tematică generoasă, 
inspirată din viața celor ce mun
cesc, din activitatea lor însuflețită

pusă în slujba edificării noii orîn- 
duiri. Prin 'conținutul și valoarea 
lor, lucrările prezentate au pus în 
lumină preocuparea autorilor și 
cintărețiîor de a promova un re
pertoriu de actualitate, o muzică 
larg accesibilă, în care să-și gă
sească o pregnantă expresie dra
gostea față de patrie și partid, 
înaltele idealuri ale societății noas
tre socialiste. Piesele incluse în 
program — multe dintre ele deve
nite deja șlagăre — semnate de 
apreciați compozitori ai genului, au 
întrunit adeziunea specialiștilor și 
a spectatorilor, ele fiind premiate 
la ultimele două ediții ale Festi
valului și Concursului de muzică 
ușoară de la Mamaia.

La reușita concertului și-au dat 
ooncursul îndrăgiți interpreți și cu
noscute formații de muzică ușoară.

In întreprinderi industriale, case de cultură, cămine culturale, 
cluburi din numeroase localități din țară au loc, in aceste zile, ma
nifestări consacrate celei de-a XXIX-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste armate, in cadrul cărora sint evocate tradițiile 
revoluționare ale poporului nostru, rolul conducător al Partidului Co
munist Român in înfăptuirea istoricului act de la 23 August 1944, 
munca eroică a întregului nostru popor pentru construirea socialis
mului.

în județul Hune
doara, la centrala 
termoelectrică Mintia 
și la clubul cefe
riștilor din Simeria 
s-au deschis expo
ziții 
politice, 
volume cu 
tovarășului 
Ceaușescu, 
despre politica internă 
și internațională a 
partidului și statului 
nostru, culegeri de 
lecții etc. La între
prinderea electrocen- 
trale Deva a avut loc 
un simpozion dedicat 
marii sărbători de la 
23 August, în cadrul 
căruia ing. Ieronim 
Rusan, directorul ge
neral al întreprinderii, 
a vorbit despre măre
țele realizări obținute 
de poporul nostru în 
ultimii 29 de ani. în 
numeroase alte locali
tăți în prezența unui 
numeros public au 
fost prezentate expu
neri pe tema „Mo
mente din lupta P.C.R. 
pentru pregătirea și 
înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste 
armate de la 23 Au-

clubul 
din 

deschis 
de cărți social- 

cuprinzind 
expunerile 

Nicolae 
lucrări

gust", s-au vizionat 
filme românești inspi
rate din lupta și mun
ca comuniștilor și ute- 
ciștilor. Numeroși ti
neri din orașul Petro
șani s-au întîlnit cu 
bătrînul miner Iosif 
Cotoț, vechi militant 
al mișcării muncito
rești din Valea Jiului, 
care le-a vorbit des
pre semnificația isto
rică a insurecției ar
mate de acum 29 de 
ani, înfăptuită sub 
conducerea Partidului 
Comunist Român.

★
„Ritmuri cromatice" 

se intitulează expozi
ția de artă plastică 
organizată la Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Craiova în întîm- 
pinarea zilei de 23 Au
gust. Lucrările ex
puse, semnate de 
membrii cenaclului 
„Constantin Brân- 
cuși" din localitate, a- 
duc un cald elo
giu muncii, ctitorilor 
României socialiste 
moderne.

★
Sub genericul

au fost, eroi sînt încă", 
în numeroase locali
tăți din județul Vran- 
cea se desfășoară 
ciclu de 
culturale, 
aniversării 
naționale 
armate.
Cimpuri, Vulturu, Su- 
raia, Panciu, Odo- 
bești, Adjud și Foc
șani, activiști de partid 
și de stat, partici- 
panți la acțiunile mi
litare împotriva ar
matelor fasciste au e- 
vocat bătăliile duse 
sub conducerea Parti
dului Comunist Ro
mân pentru apărarea 
pămîntului țării și 
salvarea ființei națio
nale, tradițiile revolu
ționare ale poporului 
nostru în lupta pentru 
înlăturarea exploatării 
și asupririi, munca 
neobosită, eroică, a 
oamenilor muncii pen
tru construirea socia
lismului,^ dezvoltarea 
democrației și ridi
carea continuă a bu
năstării materiale și 
spirituale a maselor.

(Agerpres)

un
manifestări 
consacrate 
insurecției 

antifasciste 
La Vînători,

puncte de vedere

tematice

ț în organizarea Agenți- 
i ei române de impresariat 
i artistic, 
’ august,
1 instrumentală

U.R.S.S. întreprinde
1 turneu 
, în sala 
1 lui„C.
\ curești

august,
i extraordinar 
' formații, 
1 vocal pe
\ Iova. De
l perioada 
, formația
ț ușoară „Ialla" va susține 

concerte în orașele Tul- 
cea, Eforie-sud, Eforie- 
nord, Constanta, Sinaia,

Nicolae BALOTA

august

festi-
ISTRATE, 
LATZINA,

1

Laudă României
tara noastră
i

al formației
vocal-instrumentale

începind din 22 
formația voeal- 

„Ialla" din 
un

în țara noastră. 
„Savoy" a teatru- 
Tănase" din Bu- 

va avea loc la 27 
ora 20, un concert 

al acestei
avînd ca solist 
Larisa Kanda- 
asemenea, în 
22—30 august 

de muzică

J nora, vonstanța,

) Vălfenii de Munte,

socialiste
Festival de poezie

organizat în cinstea zilei de
23 August

Sub auspiciile Con
siliului Național al 
Frontului Unității So
cialiste, Uniunea scri
itorilor din Republica 
Socialistă România și 
Universitatea popu
lară București organi
zează luni 20 
1973, ora 18,00, la A- 
teneul Român, 
vălul de poezie „LAU
DĂ ROMÂNIEI SO
CIALISTE". Cuvînt in
troductiv : Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședin
te al Uniunii scriito
rilor.

Vor citi : Florența 
ALBU, Agatha BA- 
COVIA, Teodor BALȘ, 
Camil BALTAZAR, 
Mihai BENIUC. Vlai- 
cu BÎRNA, Radu 
BOUREANU. Constan
ta BUZEA, Emilia 
CĂLDĂRARU. Radu 
CÂRNECI, Ben COR- 
LACIU, Ion CRÎNGU- 
LEANU, Mihail CRU-

CEANU, Suzana DEL- 
CIU, Leonid DIMOV, 
Mircea DINESCU. Ni
colae DRAGOȘ, DU
MITRU M. Ion. Con
stantin FLOREA, Eu
gen FRUNZĂ, Grigo- 
re HAGIU, Ion HO
REA, TraianIANCU, 
Gheorghe 
Anemone
Toma George MAIO- 
RESCU, Ion MEI- 
TOIU, Mircea MICU, 
Darie NOVĂCEANU, 
Letitia PAPU. 
PĂUNESCU, 
ghe PITUT, 
POPESCU, Ion 
POSTOLACHE, 
SĂLĂJAN, 
SCARLAT. 
REBREANU, 
STĂNESCU, 
STEPHANI,

Adrian 
Gheor- 
Ștefan 
Larian 
Doina

Teodor
Ion SE- 

Nichita 
Claus 

Niculae
STOIAN, SZASZ 
nos. SZEMLER 
rene, Virgil 
RESCU, 
VULPESCU.

Intrarea

Ja-
Fe-

TEODO-
Romulus

liberă

Continuind marile tradiții ale artei 
naționale, muzica românească con
temporană, simfonică și de cameră 
se afirmă ca o expresie a spirituali
tății noastre, reliefind cu mijloace 
specifice caracterele moral-estetice 
proprii națiunii socialiste. Legătura 
profundă cu melosul național, prin 
care se realizează vocația spre ori
ginalitate, spre inventivitatea crea
toare, spiritul lucid, selectiv, de re
ceptivitate față de tot ceea ce a do
bîndit experiența universală în do
meniul creației muzicale, convin
gerea nețărmurită în virtuțile uma- 
nist-educative ale muzicii sînt fac
torii determinanți în configurarea 
conținutului expresiv și al elementelor 
de limbaj proprii artei noastre 
simfonice și camerale de azi.

Desigur, față de dinamismul vieții 
sufletești a omului de azi, față de 
pătrunderea impetuoasă a datelor ști
inței și tehnicii în numeroase dome
nii ale activității umane, universul de 
concepție și de realizare a muzicii a 
cunoscut și poate cunoaște importante 
mutații în raport nu numai cu tra
diția clasică dar și cu aceea consa
crată în ultimele decenii. Ceea ce 
rămîne însă caracteristic creației 
compozitorilor noștri, în tot ce 
aceasta are mai reprezentativ, mai 
realizat, sînt tocmai umanizarea uni; 
versului obiectiv în care trăim și 
activăm, căldura 
umanistă, noble
țea și avîntul 
inspirației, vibra
ția lirică, tensiu
nea dramatică, 
viziunea luminoa
să, optimistă a- 
supra lumii.

Sînt edificatoa
re pentru preocupările
majore, apte să genereze un bo
gat și original univers de mij
loace de expresie, lucrări ca : ora
toriul „Miorița" de Sigismund Toduță, 
Simfonia a VIII-a cu cor „Luceafărul" 
și Muzică de concert în cinstea ani
versării Republicii de W. Berger, 
„Canti per Europa" de Th. Grigoriu, 
„File de letopiseț" de D. Bughici, 
balada coral-instrumentală „Cununa 
soarelui" de T. Ciortea, lucrarea or
chestrală „Evenimente 1907“ de 
T. Olah, cantata „Chipul păcii" de 
A. Stroe, Oratoriul pentru cor, nai, 
țambal și orchestră de A. Vieru, ’ 
„Omagiu lui Avram lancu" de C. 
Țăranu, poemul coregrafic „Nunta" 
de Doru Popovici, uvertura festivă 
„Evocare" de L. Mețianu, cantata 
„Se construiește lumea noastră" de 
George Draga, poemul orchestral 
„Iluminări" de O. Nemescu și al
tele... Idei generoase, sentimente 
puternice, simboluri de viață cloco
titoare sint caracteristice și altor 
lucrări simfonice și de cameră rea
lizate recent de: Z. Vancea, P. Ben- 
toiu, Șt. Niculescu, L. Glodeanu, 
C. D. Georgescu, M. Moldovan...

Reliefarea trăsăturilor de conținut 
și realizarea tehnică și estetică a ce
lor mai valoroase creații muzicale 
pun totodată în evidență, printr-un 
contrast sesizant, tendințe și orien
tări mai puțin fructuoase, neîmpli- 
niri care persistă în tabloul muzicii 
noastre contemporane. Acestea se re
feră la menținerea unor lucrări în 
sfere pur âbstradte, constructiviste, 
ezoterice, lipsite de elocvență artis
tică, de contingență cu universul su
fletesc real al omului societății noas
tre. Lucrări îndreptate în mod arti
ficial, anacronic, prin tematica lor 
de inspirație și prin limbajul crip
tic, cu totul inacceptabil, spre o lume 
nebuloasă, evazivă, transcedentală, 
sînt incluse în programele unor con
certe, în care publicul ar dori să cu
noască mai degrabă fenomene muzi
cale majore, puternice, corespunză
toare posibilității și gustului, său. De
sigur, traducerea în imagini artisti
ce profunde, convingătoare, reflec
tarea vieții afective și intelectuale a 
omului de azi, a ideilor esențiale ale 
vieții contemporane implică eforturi 
considerabile, o dăruire profundă 
din partea creatorilor. Este cu atît 
mai nesatisfăcător faptul că în loc 
să se angajeze în această direcție de 
frunte pentru muzica noastră con
temporană, unii autori își consumă 
talentul și forța de investigație în 
preocupări lipsite de interes și de 
semnificație, care nu fac decît să 
prelungească epigonic experiențe de
pășite prin propriile lor mărginiri, 
prin ermetismul și sterilitatea care 
generează, prin caducitatea scopuri
lor pe care și le propune. Desigur, 
epigonismul nu trebuie înțeles, as
tăzi ca și ieri, într-un sens unic : 
el are aceeași sorginte factice și 
aceeași lipsă de finalitate social-es- 
tetică, fie că e îndreptat spre pase
ismul artei muzicale, spre conserva
torismul dogmatic, fie că își propune 
să epateze prin noutăți axate ex
clusiv pe elemente de limbaj, nele
gitimate de înnoiri in gîndirea artis
tică însăși, în concordanță cu aspi

rațiile noii noastre societăți. Efeme- 
ritatea unor astfel de preocupări — 
câre nu lipsesc din păcate nici în ac
tivitatea componistică a ultimilor 
ani — este accentuată de faptul că 
adesea ea suscită o falsă apreciere 
din partea unor critici muzicali, a 
unor participant! la dezbaterile pu
blice pe această temă, din partea 
unui număr — e drept foarte restrîns 
— de auditori, fie dezinformați în 
problemele artei muzicale, fie lip
siți de curajul sincerității, al opi
niei personale. Așa cum arată în
treaga evoluție a muzicii universale 
și românești, noutatea operei de 
artă rezidă în adevărul de viață pe 
care aceasta îl exprimă, în mișcarea 
de idei și în trăirea afectivă pe 
care o determină în conștiința și 
sensibilitatea auditoriului, nicidecum 
în fastidioase complicații ale tehni
cii componistice sau in artificiale 
transgresări ale orizontului poetic 
și filozofic propriu ființei umane.

Varietatea stilurilor, a tehnici
lor folosite, a limbajului este de
terminată logic de bogăția și au
tenticitatea conținutului de idei și 
sentimente pe care le întruchipează 
muzica, de necesitatea reflectării 
multiple a realității societății socia
liste, a omului contemporan, a va
lorilor moral-estetice ale trecutului 
considerate într-o viziune contempo

rană, ceea ce ex
clude în mod 
principial consa
crarea oricăror 
formule-tip în 
gîndirea și expri
marea artistică. 
Dar această li
bertate conține în 
sine în mod inse

parabil responsabilitatea actului de 
creație, interpretare și apreciere a 
muzicii, în sensul concordării acestui 
act la specificul cerințelor estetice ale 
unui public real, istoricește format și 
în permanentă formare. Â ignora im
portanța publicului avizat și exigent 
și a interpreților ca factori prin 
care se verifică valoarea social-edu- 
cativă a muzicii, înseamnă a dis
pensa muzica de finalitate și astfel 
a o sorti arbitrariului, inutilității.

Lărgirea necontenită a mijloacelor 
de expresie, care preocupă mișcarea 
componistică mondială, este — și 
nu poate să nu fie — proprie și 
creatorilor noștri ; circulația ideilor 
din lumea contemporană, reflectarea 
experiențelor valoroase în conștiința 
epocii noastre constituie o cerință, 
intrinsecă a artei de azi. Totodată, 
istoria culturii muzicale pe care 
o trăim astăzi atestă oă adevăra
tul schimb de valori și expe
riențe în domeniul creației spi
rituale nu conduce, nu trebuie să 
conducă la «topirea» personalităților 
și școlilor de creație într-un «stil 
universal», ci din contră el deschide, 
trebuie să deschidă în epoca actuală 
drumul spre noi și noi împliniri pe 
planul originalității individuale și 
naționale.

în spiritul învățăturii marxist-le- 
niniste, al ideilor cuprinse în docu
mentele Partidului Comunist Ro
mân, cunoscind legile dezvoltării so
cietății și cu conștiința clară că 
participăm la făurirea celei mai a- 
vansate orînduiri, putem înțelege cu 
aceeași acuitate toate fenomenele 
pe care le generează contempora
neitatea. Prin înțelegere vrem să 
exprimăm de fapt capacitatea noas
tră de a distinge ceea ce are atri
butul autenticității de ceea ce este 
creație pseudo-artistică, ce e dura
bil și semnificativ de ce e caduc, 
în. fond ce servește și ce se opune 
înaltului nostru ideal artistic.

în acest fel vom putea aprecia la 
justa lor valoare, dreptul și datoria 
de a păstra și a duce mai departe 
ceea ce ne aparține organic, pe li
nia tradițiilor noastre, a originalită
ții culturii noastre naționale, rolul 
și necesitatea experimentului în 
muzica noastră simfonică și de ca
meră, dreptul și datoria la o gîndire 
proprie, responsabilă.

Dr. Vasile TOMESCU

A apărut nr. 16/1973
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Tiraje
cepute în anii 1971—1972, 
în rîndul cumpărătorilor de 
carte prin intermediul unor 
fișe și registre de prenota-

Pe adresa redacției a 
sosit nu demult o scrisoare 
semnată de Constantin De- 
metriade din Pitești, în 
care se fac aprecieri asupra 
tirajelor editoriale ; prin 
argumentele formulate, au
torul susține că problema 
nu-și află întotdeauna o 
rezolvare adecvată. Cores
pondentul nostru citează, 
spre exemplificare, o serie 
de cărți de interes relativ 
restrîns, editate în ultimii 
ani în tiraje exagerat de 
mari, ca de pildă „Miros de 
praf de pușcă", „Mafia și 
mafioții", „Vălul pictat", 
„Un coniac pentru o fată" 
etc., în timp ce altele, ne
cesare tineretului școlar, 
studenților și profesorilor, 
ca „Gramatica limbii ro
mâne", „Dicționarul limbii 
române", „Micul dicționar 
enciclopedic" etc. au fost 
editate în tiraje insuficien
te. în situație de inferiori
tate, susține corespondentul 
nostru, se află și o serie de 
opere ale scriitorilor cla
sici români, prevăzute în 
programele școlare.

Un atare fenornen este 
eu atît mai inexplicabil, 
cu ’ cît rezultatele son
dajelor efectuate în anul

1972 de către centrele de 
librării județene și interju- 
dețene au reliefat necesită
țile de carte ale cititorilor 
pe profesii, vîrstă, preocu
pări etc. Mai mult, analiza 
cerințelor pe categorii de 
virste a scos la iveală as
pecte interesante de care 
ar fi trebuit să se țină sea
ma, >și anume interesul pu
blicului față de cartea de 
informare (lucrări de știin
ță popularizată, dicționare, 
culegeri de texte, antologii, 
edițiile operelor scriitorilor 
clasici etc.), ca o dezvoltare 
firească a sferei de intere
se a fiecărei categorii de 
cititori. în fine, trebuie să 
adăugăm că unele centre 
de librării au continuat și 
în acest an sondajele în-

re.
Cu toate acestea, nume

roase lucrări de interes 
major continuă să apară — 
așa cum ne semnalează și 
corespondentul nostru — în 
tiraje reduse, în timp ce 
alte cărți, cu efecte instruc
tive și educative infinit re
duse, beneficiază de zeci de 
mii de exemplare. Conclu
zia se impune de la sine : 
față de mutațiile survenite 
pe planul preocupărilor spi
rituale ale cititorilor, edi
turile trebuie să răspundă 
cu mai multă promptitudi
ne, oferind acele cărți cu 
adevărat necesare, utile în 
opera de formare și edu
care.

G. CONSTANTIN

Folclor
în organizarea comitete

lor de cultură și educație 
socialistă ale județelor Ma
ramureș, Suceava și Bis- 
trița-Năsăud a avut loc la 
12 august cea de-a Vl-a e- 
diție a festivalului folcloric

„Hora la Prislop". Confrun
tare de mari dimensiuni a 
solilor poeziei, cîntecului și 
dansului popular din nordul 
țării (la ediția din acest an 
au participat ca invitați și 
artiștii amatori din județele

Cluj, Brașov, Sălaj și Satu- 
Mare), manifestarea tradi
țională la care am asistat 
reprezintă, prin locul de 
desfășurare — la încrucișa
rea de drumuri între cele 
trei județe, pe o punte de 
istorie și frumusețe cu a- 
dînci rezonanțe în trecutul 
neamului românesc — și un 
minunat prilej de înfrățire 
a locuitorilor acestor, ținu
turi într-o horă a prieteniei, 
a muncii, a celebrării crea
ției și frumuseții folclorului 
nostru.

Ceea ce merită cu deose
bire a fi evidențiat este 
modul în care organizatorii 
au conceput întreaga desfă
șurare a festivalului — lec
ție vie, convingătoare, de 
înțelegere a sensurilor a- 
dînci ale artei populare, de 
valorificare a acesteia în 
sensul autenticității, confir- 
mînd faptul că ceea ce a 
creat și desăvîrșit poporul 
în frumusețe și înțelepciune 
nu are nevoie de contrafa
ceri și adaosuri superficiale 
pentru a fi adus pe scenă și 
a-1 sensibiliza pe omul so
cietății moderne. Relevăm, 
în acest context, organiza
rea unei săptămini premer
gătoare „Horei la Prislop" 
care a oferit cadrul propi
ce de realizare a unor ma

nifestări politico-educative, 
culturale, de prezentare pu
blicului larg a valorilor ma
teriale și spirituale ale cul
turii populare locale . La 
Baia Mare, Suceava și 
Bistrița au fost deschise 
expoziții reprezentative ale 
artei populare din cele trei 
județe și au avut loc sim
pozioane pe tema „Crea
ția populară în contempora
neitate" ; în Maramureș 
s-au desfășurat întreceri ale 
formațiilor de dansuri, tara
furi, soliști vocali și instru
mentiști, precum și un ine
dit concurs de interpretare 
a baladelor și legendelor 
inspirate din viata și lupta 
lui Pintea Viteazul.

„Jurnalul
Subintitulat „Foaie a 

societății culturale «G. Că- 
linescu»" a oamenilor mun
cii din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, „Jur
nalul literar" amintește 
tradițiile umaniste ale săp- 
tămînalului cu același 
nume, patronat la Iași de 
marele cărturar George 
Călinescu.

Sumarul său ne propune, 
după o sinteză la zi („Cli-

Spre deosebire de unele 
festivaluri județene sau in- 
terjudețene, în care trăsă
turile specifice zonale, pre
cum și valorile etice, esteti
ce și filozofice ale creației 
populare sînt neglijate în 
favoarea succesului de cir
cumstanță și- a spectaculo
sului gratuit, „Hora la 
Prislop" a demonstrat că 
atunci cînd este fundamen
tat științific fenomenul 
„cultură de masă", fără să 
ignoreze forța tradiției, poa
te stimula creația și deter
mina integrarea structurală 
a folclorului în contempo
raneitate.

Stelian CARSTEAN

literar"
mat cultural novator") și o 
alta dedicată „Zilelor cultu
rii călinesciene", cîteva scri
sori inedite descoperite in 
arhiva lui George Enescu. 
un studiu de istorie „1843 
la Onești", un altul asupra 
liricii lui G. Călinescu ele. 
Inserînd unele lucrări din 
domeniul beletristicii (po
ezie, proză, critică lite
rară etc.) s-a urmărit 
să i se confere un plus

de personalitate si atrac- 
tivitate prin stimularea 
creației membrilor aso
ciației. Avem astfel pri
lejul să înscriem în zo
dia ■ unor reușite publi
cistice însemnările lui Con
stantin Th. Ciobanu „Poe
zie și critică", crochiu) po
lemic pe marginea prac
ticilor mercantile din arta 
filmului semnat de Dan 
Dumitrescu. Un spațiu a- 
preciabil este rezervat unor 
poeți debutanți. Din păcate 
însă, peste multe din sti
hurile lor, peste alea
nurile unor neîmpliniri 
ale soartei plutesc nori 
întunecați. Nicolae Stan 
se socotește doar „Lanț de 
ancoră măcinat / de lingu
șirea treeîndă a mării / 
sînt / de prăbușire / ti
med". ...(„Cuvîntul"), în 
timp ce Candiano Pricepu- 
tu declară : „Voi dormi 
apoi / noapte cosmică / 
intr-o strînsă relativitate de 
căi / lăsîndu-vă să mi-i 
știți goniți pe dinafară !“... 
iar Vasile Butan : „Și voi 
pendula spre nord... spre 
sud / umbra căutindu-mă 
prin lume / îmi va fi cind 
gheată cînd cenușă"... Dan 
Gavrilovici se imaginează 
intr-o ipostază deloc de in
vidiat : „Trupul meu / des

picat de prăpastie / nici 
înainte / nici înapoi. Trupul 
meu siamez / neînțelegin- 
du-se / implicit punct mi
nuscul / al uitării univer
sale"... Sîntem încredințați 
că toate aceste versuri în
cearcă să exteriorizeze, 
fără convingere, stări ne
firești autorilor lor.

Sectorul de proză se do
vedește mai împlinit pe 
plan literar, prin reporta
jul „Visul drept și mersul 
mai visat", și un fragment 
de roman „Urme rotunde", 
semnat de Marcel Bunes- 
cu. Din păcate, autorul 
fragmentului de roman nu 
rămîne consecvent cu sine 
și încearcă să imagineze 
scene în care personajele 
devin simple resorturi auto
mate.

Oricum, sumarul „Jurna
lului literar" este destul de 
cuprinzător ; o mai vie 
reflectare a problemelor 
oamenilor de. aici, a rea
lităților și vieții noului 
oraș ar fi de natură să-i 
sporească prestigiul. să-1 
impună ca memorator și 
îndreptar al faptelor cultu
rale locale, al vieții sociale 
a unei colectivități socia
liste in plină înflorire.

M. COSTEA

al revistei 
„Era socialistă"

Revista publică, sub genericul 
„23 August, marea sărbătoare a po
porului român", editorialul Dina
mica vieții social-economice și po
litice, precum și articolele : Po
porul — factorul hotărîtor în în
făptuirea insurecției din August 
1944 de GH. I. IONIȚĂ și Reali
zarea unui larg front popular anti
fascist — chezășia victoriei insu
recției naționale antifasciste arma
te de MIRCEA MUȘAT.

PAUL NICULESCU-MIZIL sem
nează articolul Probleme actuale 
ale dezvoltării și perfecționării în- 
vățămîntului.

In continuare sint'inserate artico
lele : Urgențe în realizarea planu
lui de investiții de MIHAI DIA- 
MANDOPOL, Schimbări structurale 
în viața satului de TEODOR CO- 
MAN, Dimensiunile educative ale 
culturii fizice de masă de FLO
RIAN GEORGESCU, Funcția crea
toare a principiilor dreptului inter
național contemporan de ȘTEFAN 
NÂSTĂSESCU.

La rubrica „Știință-învățămînt", 
semnează : VIOREL SORAN: Viața 
— formă de „organizare" sau de 
„mișcare" a materiei ? și GEORGE 
MUNTEAN : Inerții în elaborarea 
instrumentelor de muncă intelec
tuală.

în cadrul rubricii „Atitudini" este 
publicat articolul : Cu privire la 
istoriografia marxistă din România 
între cele două războaie mondiale 
de V. LIVEANU.

Rubrica „Creația literar-artistică" 
este prezentă prin articolul lui 
EMIL VASILESCU : Romanul isto
ric în impasul mediocrității.

Studiul Preocupări actuale ale 
comuniștilor irakieni formează con
ținutul rubricii „Din mișcarea co
munistă și muncitorească mon
dială". ANDREI VELA scsie despre: 
America Latină : mutații înnoi
toare.

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici : „Cărți și semnificații", 
„Revista Revistelor" și „Cuvîntul 
cititorilor".
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Excelenței Sale
Domnului CHAUDHRY FAZAL ELAHI

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Am afilat cu adincă tristețe despre pierderile de vieți omeneștii și 
marile pagube materiale provocate de calamitățile naturale care s-au 
abătut asupra Republicii Islamice Pakistan.

în numele poporului și guvernului român adresez Excelentei 
Voastre, precum și familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Centrala gazului metan Mediaș 
a fost decorată 

cu „Ordinul Muncii" clasa I

PLECAREA

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost deosebit de mișcat de mesajul de felicitare pe care Exce
lența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia aniversării zilei 
mele de naștere.

Vă mulțumesc călduros pentru acest mesaj și vâ transmit, la rîn- 
dul meu, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală, de prosperitate și progres poporului român.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare, existente fwtr-un 
mod atât de fericit între țările noastre, vor continua Să se dezvolte în 
interesul ambelor noastre popoare și al păcii în lume.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

FESTIVITATEA ABSOLVIRII 
ACADEMIEI MILITARE 

DE CĂTRE 0 NOUĂ PROMOȚIE
Sîmbătă dimineața a avut loc 

festivitatea prilejuită de .absolvirea 
Academiei militare de o nouă pro
moție de ofițeri de comandă și stat 
major, precum și avansarea la gra
dul de locotenent a elevilor care au 
promovat în anul V al Facultății 
militare tehnice și a unei noi pro
moții de subingineri militari.

La solemnitate au participat gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
generalul-locotenent. Grigore Rădui- 
câ, prlm-adjunct al ministrului de 
interne, general-maior Constantin 
Opriță, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului politic superior, adjuncți ai 
ministrului, generali șl ofițeri supe
riori, cadre didactice.

în numele ministrului apărării 
naționale, generalul-colonel Ion 
Gheorghe a adresat promoției de 
absolvenți și elevilor înaintați la 
gradul de locotenent felicitări pen
tru rezultatele obținute in formarea 
lor ca specialiști, comandanți și ac
tiviști politici cu o înaltă pregătire 
și a evidențiat răspunderea ce le re
vine pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de comandantul suprem al 
armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în vederea întăririi capacității com
bative a unităților' șl marilor unități 
in slujirea' cu devotament a cauzei 
patriei și poporului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptat textul linei 
telegrame adresate- Comitetului ■Su 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Raportăm conducerii de partid și 
de stat, dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem al forțelor noastre 
armate — scrie în telegramă — că

in anii de studii ne-am însușit 
profund politica și ideologia Parti
dului Comunist Român, concepția sa 
privind apărarea patriei, că am acu
mulat bogate cunoștințe in domeniul 
științei și tehnicii militare și ne-am 
perfecționat calitățile de conducători 
comuniști capabili să organizeze și 
să desfășoare procesul de instruire 
și educare a trupelor la nivelul înal
telor exigențe ‘ cuprinse în amplul 
program de lucru pe care l-ați înfă
țișat activului de partid al armatei.

Călăuzindu-ne neabătut după indi
cațiile dumneavoastră, urmind per
manent exemplul dumneavoastră, 
învățind din stilul de muncă pe 
care-1 promovați, ne angajăm so
lemn ca, unind calitățile specialis
tului militar cu ale activistului po
litic. să muncim cu pasiune revo
luționară pentru a forma militari 
stăpini pe meseria armelor, curajoși 
și disciplinați, însuflețiți de dragos
te fierbinte față de patrie, devotați 
fără margini poporului și partidului, 
cauzei socialismului și comunismului.

Conștienți de sensul profund al 
răspunderilor ce ne revin, asigurăm 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
sintem hotărîți să slujim cu credin
ță idealurile poporului român, poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nosțrul țiplitică ce expri
mă interesele Șî aspirațiile' profiintlfe 
ale riațitinii noastre socialiste. Ne 
vom dărui întreaga noastră activita
te îndeplinirii misiunilor dale de 
partid și guvern, fiind gata să apă
răm cu abnegație pămintul străbun, 
cuceririle socialiste, independența și 
suveranitatea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Cu prilejul aniversării a 60 de ani 
de exploatare a gazului metan în 
România, printr-un Decret al Consi
liului de Stat a fost conferit „Ordi
nul Muncii" clasa I Centralei gazu-

SIBIU (Corespondentul ..Seinteii", 
Nicolae Brujan). — Colectivele de 
muncitori; tehnicieni și ingineri din 
unitățile Centralei gazului metan 
Mediaș au sărbătorit ieri, 18 august, 
intr-o atmosferă entuziastă, 60 de 
ani de exploatare a gazului metan in 
România. „Este o mîndrie și consti
tuie, în același timp, o mare răspun
dere pentru noi toți — a spus cu 
acest prilej ing. Virgil Popovici, di
rectorul general al centralei — faptul 
că gazul metan livrat astăzi de uni
tățile noastre se utilizează in majo
ritatea sectoarelor economiei națio
nale in industriile chimică, siderurgi
că. a sticlei și, ceramicii, a materia
lelor de construcții, in centralele de 
producere a energiei termoelectrice 
ș.a„ că, datorită aplicării celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
România se situează in prezent pe 
locul 3 în Europa și pe locul 5 in 
lume In ce privește nivelul produc
ției și cel al livrărilor de gaze".

în cadrul adunării festive s-a dat 
citire Decretului Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
prin care, pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea economiei 
naționale de către industria gazului 
metan și participarea activă la opera 
de construire a socialismului in pa
tria noastră, se conferă Centralei 
gazului metan Mediaș „Ordinul Mun
cii" clasa I. Printr-un alt decret, 
pentru contribuția personală adusă 
in dezvoltarea industriei gazului me
tan și pentru merite deosebite in 
întreaga activitate desfășurată în 
anii construcției socialiste a țării, 
s-au conferit titlul de Erou al Muncii

Iui metan Mediaș pentru participare 
activă a colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile sale compo
nente la opera de construire a socia
lismului în patria noastră.

★

Socialiste și medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" maistrului Ion Corobea, 
de la întreprinderea de exploatare 
conducte magistrale Mediaș. Cu ace
lași prilej au fost distinși cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România 98 de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și alțl salariați.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care, 
în numele Consiliului de .Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
felicitat colectivele centralei și pe 
cei decorați, urîndu-le noi succese în 
muncă. Cei decorați au fost de ase
menea felicitați de tovarășul Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologici.

într-o atmosferă de puternică' 
însuflețire, participanții la adu
narea festivă au trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele : „Aplicind în practică hotărî- 
rile partidului și statului vom valo
rifica mai eficient resursele umane 
și materiale de care dispunem, vom 
folosi mai bine capacitățile de pro
ducție și vom munci cu consecvență 
pentru ridicarea continuă a conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii. 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră • personal, tovarășe 
secretar general, că sintem conștienți 
pe deplin de înaltele îndatoriri ce ne 
revin, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor ce ne stau în față, pentru 
creșterea contribuției noastre la pro
gresul multilateral al patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă România".

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Mihnea Gheor
ghiu, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, care va reprezenta 
Partidul Comunist Român la cel 
de.-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Argentina.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, a fost de față tovarășul Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

8,0d) Bună dimineața ! a Gim
nastica pentru toți « Pentru 
sănătatea dv. : Regimul de 
viață recomandat bolnavu
lui de diabet. Invitatul e- 
mislunil : prof. dr. Iulian 
Mlncu.

Sosirea unei delegații a Grupului parlamentar 
de prietenie Franța-România din Senat

La invitația Grupului parlamentar 
român pentru relațiile de prietenie 
România-Franța, sîmbătă după- 
amiază a sosit în Capitală o delega
ție a Grupului parlamentar de prie
tenie Franța-România din Senat, in 
frunte cu Pierre Christian Taittinger, 
președintele grupului.

Din delegație fac parte senatorii 
Serge Boucheny (Partidul Comunist 
Francez), Michel Chauty (neînscris), 
Bernard Lemarie (Centrul Democra
ție și Progres), Jean Peridier (Par
tidul Socialist Francez), Jacques 
RoSselli (U.D.R.), Rene Tinant (Cen
trul Democrație și Progres), precum

și Hălene Ponceau, secretara grupu
lui. .

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinați de acad. 
Uie Murgulescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Grupului parlamentar român 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia-Franța. Constantin Dinculescu, 
președintele Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a M.A.N., de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală.

Au fost prezenți Francisc Levas
seur, ambasadorul Franței , la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : „Daktari".
9,50 Viața satului.

11.00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13,03 Album duminical.
16.30 Film serial : ..Arthur". Epi

sodul IV — ,.Oamenii pă
durii". Regla Sidney Heyers.

16,55 Fotbal : Politehnica Timi
șoara — Universitatea Cra
iova (divizia A). Transmi
siune directă de la Timișoa
ra.

19,00 Vetre folclorice : Țara Oașu
lui. Film de Maria Banu și 
Ion Fllip.

19,20 10'01 de seri : ,,Aventurile lui 
BobO".

19.30 Telejurnal. • Săptămîna po
litică internă și internațio
nală în imagini.

20,10 ..Un nume și un renume". 
Reportaj realizat la uzinele 
,,23 August" de Alexandru 
Stark.

20.30 Film artistic : ..Puterea și 
Adevărul" (seria I). Scena
riul : Titus Popovici. Regla : 
Mânole Marcus. CU : Mircea 
Albulescu, Ion Besoiu, Amza 
Pellea.

21,59 Vedete ale cîntecului : Frank 
Schobel, Salena Jones, Julio 
Iglesias.

22.30 Telejurnal.
22,40 Duminica sportivă. Jocurile 

mondiale universitare. Selec- 
țiuni înregistrate de la Mos

cova.
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Pămlntm ale 
„comorilor ascunse11

tăzi se poate vorbi de 
o exploatare petrolie
ră modernă, de mare 
anvergură. Petroliștii 
de aici și-au ciștigat 
faima unor oameni 
harnici, care au răs
puns chemărilor Par
tidului Comunist Chi
nez prin adevărate 
acte de eroism in 
muncă, repurtînd re
marcabile succese. 
De-a lungul anilor, 
paralel cu extinderea 
forărilor și aducerea 
de noi puțuri in cir
cuitul exploatării, ei 
au desfășurat o vastă 
muncă de cercetare 
științifică, de introdu
cere a tehnicii noi, a- 
plicind procedee tot 
mai avansate in pro
cesul de producție. Ei 
au pus la punct, pe 
baza experienței do- 
bindite in diferite 
țări ale lumii in ma
terie de extracție a ți
țeiului, o serie de 
tehnologii noi. Printre 
acestea se evidențiază 
metoda injectării de 
apă in strat chiar la 
începerea forajului și 
menținerea in acest 
fel a presiunii în ză- 
cămînt.

într-o altă parte a 
Chinei, intre munții 
veșnic înzăpeziți Ku- 
enlun șl Kilienchan, 
geologii au prospectat, 
de asemenea. bogate 
rezerve de țiței, ală
turi de care au fost 
descoperite și zăcă
minte de plumb, zinc, 
cărbune, fier, sare, az
best. Acest „pămint al 
comorilor ascunse", 
cum se obișnuia să i 
se spună depresiunii 
Tsaidamul, a cunoscut 
in numai cițiva ani o 
puternică dezvoltare 
economică. Pe un pla
tou insumind 300 000 
kilometri pătrați a a- 
părut în 1950 primul 
puț de țiței. Astăzi 
aici există o exploa
tare petrolieră in pli
nă expansiune, o ra
finărie proprie, capa
bilă să acopere ne
voile de carburanți 
ale bazinului și ale 
regiunilor apropiate. 
Spre nordul platoului 
a fost construită o u- 
zină mecanică, spre

O comparație intre 
actuala* hartă econo
mică a R.P. Chineze 
și cea din urmă cu 
vreo două decenii sur
prinde prin marele lor 
contrast. Astăzi, pre
zența numeroaselor 
simboluri cartografice 
însemnează tot atitea 
uzine, fabrici. între
prinderi, care au in- 
noit radical peisajul 
economic al tării prie
tene in anii puterii 
populare. Pot. fi vă
zute pe hartă simbo
luri existente spora
dic și in trecut, care 
acum se repetă in- 
tr-un număr conside
rabil — indiciu al 
multiplicării constante 
a obiectivelor din ca
drul unei ramuri sau 
alteia. Există însă și 
simboluri complet noi 
— dovada apariției in 
anii din urmă a unor 
ramuri și sectoare de 
activitate inexistente 
odinioară. Printre a- 
cestea din urmă, 
una din cele mai im
portante pentru eco
nomia națională este 
industria petrolieră.

In această privin
ță. un loc de prim 
plan il ocupă exploa
tarea Dacia, din nor
dul Chinei, care se 
remarcă nu numai 
prin marile sale re
zerve de țiței, ci si 
prin dinamismul cu 
care s-a dezvoltat, 
prin metodele origi
nale de muncă ce le 
promovează și care 
sint folosite și la alte 
exploatări petroliere. 
Pentru milioanele de 
oameni ai muncii din 
China. Dacinul este 
simbolul unei, munci 
pline de curaj și ab
negație pentru îmbo
gățirea. patrimoniului 
național, pentru acce
lerarea dezvoltării tă
rii pe calea prosperi
tății.

în 1959, pionierii 
Dacinului aveau in 
fața lor o stepă pus
tie, aridă. Dar în nu
mai trei ani, datorită 
unor efoHurl titanice, 
aceste locuri s-au a- 
coperit cu o pădure de 
turle de forare. As

sud — centrala elec
trică, iar in centru — 
Institutul de cercetări 
petroliere. Iar in o- 
rașul ivit intre Vîrfu- 
rile muntoase, in pus
tiul străbătut odinioa
ră doar de caravanele 
de cămile, au apărut 
noi locuințe. edificii 
social-culturale etc. 
Tsaidamul a devenit 
astfel unul din im
portantele bazine pe
troliere ale țării.

China tși acoperă 
astăzi din propriile re
surse cerințele in ce 
privește petrolul și 
derivatele sale. Dez
voltarea extracției s-a 
desfășurat in strinsă 
legătură cu cea a in
dustriei prelucrătoare 
și a producției de u- 
tilaje petroliere. A 
fost construită o mare 
întreprindere de rafi
nare a petrolului la 
Eanhaj, Uzina nr. 1 
din Fuciuan a fost 
modernizată, devenind 
un mare combinat 
pentru rafinarea pe
trolului, a sporit va
rietatea produselor ra
finăriei din Lancijou, 
s-au construit alte ci- 
teva rafinării moder
ne, de mare capaci
tate. în ultimii ani, la 
poalele Muntelui de 
Vest, a fost ridicată o 
nouă cetate industria
lă de proporții — 
combinatul chimic 
„Răsăritul roșu". Ocu- 
pind o arie de 9 kmp, 
această uriașă între
prindere va dispune 
in final de 13 rafină
rii și 22 instalații pe
trochimice, de uzine 
de cauciuc sintetic, la
boratoare moderne 
etc. Tot aici a luat 
naștere, odată cu com
binatul, un nou oraș 
de circa 100 000 locui
tori.

Sînt. toate acestea, 
semnificative ilustrări 
ale marilor însușiri 
creatoare ale clasei 
muncitoare, ale oame
nilor muncii din Chi
na populară, ale forței 
socialismului, genera
tor de progres și 
prosperitate.

G. BONDOC

11,00 — 13.00 Concert simfonic — 
George Enescu. în program : 
Octuorul — orchestra Filar
monicii din Cluj, dirijată de 
Mircea Cristescu ; Rapsodia I 
— Filarmonica ..George E- 
nescu", dirijor Mihai Bredi- 
ceanu ; Suita a Ill-a „Să
tească" — orchestra simfo
nică a Radioteievlziunii Ro
mâne, dirijor Emanuel Ele- 
nescu : simfonia I — orches
tra simfonică a Radiotelevi-

PE LITORAL

în lunile septembrie - octombrie

REDUCEftI "Pe prețuri

ț; cursul -dupâ-amiezelor, îndeosebi în 
4-.'2onâ- ’de deal și de munte. Viatul va., 

sufla slab pînă lâ potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 

if>>. și 2(> de grade, iar maxișnel.e vor
între 23 și 33 de grade;'local 

' mai ridicate la începutul intervalului, 
în București : Vremea va avea un ca
racter schimbător. Cerul va, fi tempo
rar noros. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura va crește la începutul in
tervalului. Tendință de ploaie în cursul 
după-âmiezelor.

20,
va
va

Timpul probabil pentru zilele de 
21 și 22 august. în țară : Vremea 
avea un caracter schimbător. Cerul 
fi temporar nor’os. Se vor semnala 
averse izolate de ploaie, mai ales în

• SPORT • SPORT ♦ SPdRT iPORT WpORT e SPORT S SPORT

UNIVERSIADA ’73 In c î t e v a rînd un

zițtnik^Române, 
perieWr

dirijor.;,. Ionel

20,10 Eroi îndrăgiți de copii : ,,Mi- 
haela" — desene animate de

Voleibalistele și baschetbalistele noastre
s-au calificat in grupele semifinale

la tri-MOSCOVA (prin telefon de 
mir’l Agerpres, A. Berger). — Țur- 
nf de lupte greco-romane din că- 
(' jocurilor mondiale universi
tare a intrat în faza decisivă. La ca
tegoria semi-muscă, in turneul final 
s-au calificat Gheorghe Berceânu 
(România), Sumakov (U.R.S.S.) și Sta- 
cikov (Bulgaria). La categoria 52 kg 
românul Nicu Giilgă l-a învins pe ja
ponezul Kurama Șl apoi pe bulgarul 
Kravtev, calificîndu-se pentru turul 
patru. Ion Păun (categ. 62 kg) l-a in
vins la puncte pe japonezul Miahara.

în turneul feminin de volei, echi
pa studentelor din România a învins 
selecționata S.U.A. cu scorul de 3—0 
și s-a clasat pe primul loc in seria a 
2-a, calificindu-se pentru grupele se
mifinale. O frumoasă victorie a re
purtat și echipa feminină de baschet 
a țării noastre căre a invins CU sco
rul de 58—49 (36—26) echipa Bulga
riei. în urma acestei Victorii, echipa 
noastră a ciștigat seria a lV-a, califi- 
cindu-sc pentru grupele semifinale.

Sala de sport „Frății Znamenski" 
a găzduit aseară a treia finală din 
cadrul concursului de scrimă. Pentru 
medaliile de aur. argint și bronz ale 
probei feminine de floretă s-au în
trecut șase sportive, printre care șl 
româncele Suzana Ardelflanu și Ileana 
Gyulai. Medalia de aur ă intrat in

poseSiă sportivei sovietice Valentina 
Burocikina care a totalizat 4 victo
rii. Valentina Nikonova (U.R.S.S.) a 
cucerit, medalia de argint cu 3 vic
torii, Urmată de cehoslovacă Kate
rina Racova — medalie de bronz cu 
2 victorii. Celelalte clasate : 4. E. 
Belova (U.R.S.S.) ; 5. I. Gyulai (Ro
mânia) : 6. 
au totalizat 
departajate

TENIS. TIRIAC, ÎNVINS DE CĂ
TRE GOVEN. -
trecerile 
tenis de 
bună se 
Georges 
eliminat 
a reușit 
pe americanul Rascoe Tanner. Alte 
rezultate : Orantes (Spania) — Ber
tolucci (Italia) 6—1, 6—0 ; Ramirez 
(Mexic) — Proisy (Franța) 6—2, 
7—5 ; Richey (S.U.A.) Gottfried 
(S.U.A.) 6—2, 2—6, 6—3.

Au continuat in- 
turneului internațional de 
la Indianapolis. In formă 
prezintă jucătorul francez 
Goven, care, după ce l-a 
cu 6—1, 6—2 pe Ion Tiriac, 
să-l învingă cu 7—5, 6—3

nia), Anglia a întrecut cu 5—0 echi
pa Belgiei, iar la Novi Sad, U.R.S.S. 
a dispus cu 5—0 de' echipa Româ
niei. Selecționata R. F. Germania a 
eliminat cu 5—0 echipa Iugoslaviei.

FOTBAL. — Peste 35 000 de spec
tatori au urmărit la Bruxelles me
ciul amical de fotbal dintre echipa 
R.S.C. Anderlccht și formația 
ză F. C. Liverpool. Jocul s-a 
iat la egalitate : 0—0.

engle- 
înche-

TUR-

S. Ardcleanu (România) 
cite două victorii, fiind 
prin tușaveraj.

ACTUALITATEA
Cornelia Popescu — 1,86 metri. -- 

In prima zi a concursului atletic de 
la Bratislava, sportivii români au ob
ținut patru victorii. Cornelia Popescu 
— 1,86 m la săritura în înălțime $i 
5.88 m la săritura In lungime, Valen
tin Jurcă — 7,62 m la săritura in lun
gime și Marta Satmari — 14” la 100 
m garduri.

Proba de 400 m plat masculin a 
fost cîștigată de austriacul Zinter- 
hof cu timpul de 49”4/10, iar cea de 
1 500 m a revenit cehoslovacului 
Noskovicz in 3'37”4/10.

■Ar
La Guadalajara (Mexic) au conti

nuat întrecerile de atletism din ca-

B Autostop J LUMINA — 9; 11.15; 
13,30: 16: 18,30; 20,45.
® Aventura liti Poseidon î PA
TRIA — 9; 11,45: 14,30; 17.30: 20.30, 
FESTIVAL — 8,30: 11 î ‘
18.30: 21. la grădină — 19.45.
a Polițistul : SCALA — 9:
13.30: 16; 18,30; 21, GRADINA DI- 
NAtoO — 20.
© Urmărire la Amsterdam: BUCU
REȘTI — 6,30: 11; 13,30; 16; 18,30: 
21, la grădină — 19.45. FAVORIT
- 10; 12,30; 15.30: 18: âo.30,
9 Infailibilul Răfflcă : CAPITOL
- 9.30; 11.45; 14; 16,15: 18,30: 20,45, 
la grădină — 19.45, LUCEAFĂRUL
- 9: 11,15; 13,30; 16; 16,30; 21, la 
grădină — 20,15.
© Cartea junglei : CENTRAL — 
9,13; 11.30; 13,4o; 16; 18,15; 20,30.
A Program de desCne 
pentru copii : DOINA —
• Frumos, onest, emigrat 
tralla j DOINA — 13,15;

13.30; 16;

11.15;

animate 
9.30; 11. 
în Aus- 
15.45.

ATÎTA POT JUNIORII NOȘTRI 7 
în competiția europeană de te
nis pentru juniori, „Cupa Vasco Va
lerio", in localitatea italiană Rimini, 
Suedia a invins cu 3—1 echipa Aus
triei. La Palma de Mallorca (Spa-

LA ATLETISM
drul Jocurilor sportive la care par
ticipă sportivi din țările Africii șl 
din țările latino-americane. Iată 
învingătorii citorva dintre probele 
disputate în cea de-a șasea zi a 
competiției : masculin : 100 m : Meite 
(Coasta de Fildeș) 10”2/10 ; 400 m 
garduri : John Akii-bua (Uganda) 
49”5/10 ; 3 000 m obstacole : Jipeho 
(Kenya) 8'48’’8/10 ; aruncarea greu
tății : Asad (Republica Arabă Egipt) 

•19,27 m : 400 m plat : Musochi (Ke
nya) 46”7/10 ; feminin 100 m plat : 
Assiedua (Ghana) ll”6/10 ; 400 m : 
Penton (Cuba) 52’’7/10 : săritura în 
lungime : Oshikoya (Nigeria) 6,32 m.

ȘAH : LA 21 DE ANI. ÎN
NIÎUL CANDIDAȚILOR LA TITLUL 
MONDIAL 1 — HenriQtie Costa
Mecking, tinărul mare maestru bra
zilian. in vîrstă de 21 de ani, stu
dent la facultatea de fizică, a cîști- 
gat neînvins turneul interzonal de 
șah de la Petropolis, cu 12 puncte 
din 17 posibile. Mecking, un alt 
„Copil minune al șahului (campion 
național la virsta de 13 ani și mai;e 
maestru la 18 ani), s-a calificat ast
fel pentru meciurile turneului can- 
didaților la titlul mondial, titlu de
ținut in prezent de nord-americanul 
Robert Fischer. Ceilalți doi jucători 
ce urmau să se califice in turneul 
de la Petropolis nu au putut fi 
încă desemnați, întrucît trei concu
rent! :. Efim Gheller. Lev Polugaev- 
ski și La jos Portisch au realizat 
același număr de puncte (11,5). Ei 
vor susține in toamna acestui an un 
turneu de baraj. •

în ultima rundă, 
zat cu Liubojevici, 
ghiu cu iugoslavul 
turneului, șahistul
pe locul al XIII-lea din 18 concu- 
renți.

Mecking a reml- 
iar Florin Gheor- 
Ivkov. în finalul 
român s-a clasat

0 Jucătorul : DOINA — 18: 2.0.30. 
a Cu dirijabilul-spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9—18 în conti
nuare.
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI -----
O Dragosteâ începe vineri î 
MURA — 9: 11,15; 13,30: 16;

9: 11.15;
VOLGA

16.45;

D;
MIORIȚA 
18: 
12,45;

20.13.

Nell Cobar.
20,40 un etntec pentru fiecare. 

Muzică ușoară și de operetă, 
cîntece lăutărești și romanțe.

21,10 ..Porțile de aur" — emisiune 
de versuri.

21.30 Telex tehnico-științific.
21,50 Maeștri ai scenei lirice ro

mânești. Arii din opere in
terpretate de Elena Cernel. 
Magda Ianculescu, Teodora 
Lucaciu, Lucia Stănfiscu, Ni
colae Heriea. Ludovic Spiess, 

1 Nicolae Florei, Dan IordS-
chescu, Valentin Teodorian.

După cum ni se co
munică de la între
prinderea de turism, 
hoteluri și restauran
te București, cei care 
doresc să petreacă o 
parte din concediu pe 
litoralul Mării Negre, 
în lunile Septembrie și 
octombrie, in cele mai 
felegante și confortabi-

le hoteluri din Stațiu
nile : Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Ju
piter. Venus, Saturn 
și Neptun, vor benefi
cia 
tarif 
sută.
pe 
sută.

Informații

de reduceri de 
de. pînă la 55 la 
iar la

C.F.R.
transport 
de 50 la
și înscri-

eri — lâ filialele de 
turism din Calea Vic
toriei nr. 100, Bd. Re
publicii nr. 4 și 68, 
precum și la puncte
le de turism din car
tierul Drumul Taberei 
(Complex Orizont) șl 
cartierul Titan (Com
plex A-13).

(Urmare din pag. I) și a adoptat o soluție origi
nală. N-a oprit cuptorul ci, 
ajutat de cițiva oțelarl și 
șamotori, a pușcat pe boltă 
dolomit în timp ce cuptorul 
funcționa. Operația a reu
șit, șarja a fost salvată. Să 
facem cunoscută fapta lui 
Boțan. E un bun exemplu, 0 
atitudine exemplară de co
munist".

1 august 1973. „De pus la 
panoul Cel mai bun dintre 
cei mai buni portretul, bio
grafia și faptele de muncă 
ale lui Vasile Danis, trăta- 
mentist care împlinește opt

Noul inginer de la cusătorie 
și stanță se descurcă bine. 
Dar ar mai trebui ajutat. 
Palfi : Linia B-01 este Cu 
planul la zi. Se poate mai 
mult. Jucan : La B-07 stau 
bine cu planul, au progra
me complete. Lang ; La se
ria „0" proiectarea să fie 
mai aproape de locul unde 
se realizează noul pro
dus"...

însemnările acestea — și 
atitea altele — ne dau mă
sura unei activități febrile, 
a unor zile de august fier
binte, cînd țara iși scrie ra
portul de 23 August.

...Cercetătorul principal 
Costică Ungureanu, secretar 
de partid la institutul de 
cercetări pentru izotopi sta
bili, și-a notat și el zilele 
acestea citeva puncte pentru 
un posibil bilanț. Despre 
noul produs numit „Azot 
15", extrem de util in ur
mărirea cercetărilor efec
tuate în agricultură. Despre 
faptul că se lucrează la se
pararea „oxigenului 18" cu 
largi aplicații in geologie și 
biologie. Despre o idee năs
cută și dezvoltată in insti
tut privind determinarea 
compoziției deuteriului din 
produsele petroliere. Foarte 
nou pe plan mondial. în 
sfirșit, cite ceva despre pro
ducția de serie a unor apa
rate de laborator concepute 
și realizate în institut...

în aceeași clădire, la In
stitutul de chimie al Uni
versității din Cluj, Ileana 
Goia, cercetător principal și 
secretar de partid, iși face, 
in agenda ei, Un inventar, 
al contribuției aduse de in-r 
stitut. prin cercetările sale, 
la .îndeplinirea cincinalului 
in palru ani și jumătate de 
către întreprinderile pentru- 
care lucrează prin contracte 
Cea mai însemnată dintre 
aceste contribuții : realiza
rea aurului coloidal, mate
rial extrem de scump, adu» 
pină acum din import.

...Oțel, Încălțăminte, izo
topi. aur coloidal... Aurul 
faptelor, cuprins în însem
nările grăbite, nervoase ale 
secretarilor de partid.

însemnări... Unele seci, 
altele comentate... Dar toa
te reflectînd aceeași atmos
feră fierbinte de creație, de 
muncă neobosită pentru în
făptuirea idealurilor noas
tre, pentru ca raportul de 
23 August al țării să fie 
mai consistent, mai gene- 
î'os ca oricind.

O zi de acum doi ani. 
„Vizitindu-ne uzina, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne 
îndeamnă să diversificăm 
producția uzinei in așa fel 
incit să crească valoarea 
metalului prelucrat, să lu
crăm cu o eficiență econo
mică mult sporită. Apoi ne 
întreabă cit la sută din nu
mărul salariaților noștri il 
reprezintă personalul teh- 
nico-administrativi îi răs
pundem că 11 la sută. 
Mult 1 — ne spune tovarășul 
Ceaușescu. Apoi ne îndeam
nă să ne organizăm mai

mai am aici și citeva în
semnări despre această lună 
de vii'f a realizării investi
țiilor. La- cifrele globale 
stăm bine, dar — mi-am 
notat aici — avem șantiere 
unde lucrările trebuie se
rios impulsionate. în legă
tură cu asta, lată și o în
semnare despre crearea u- 
nor brigăzi de tineret care, 
în aceste zile, s-au dus să 
lucreze pe șantiere. Vrem să 
extindem această inițiati
vă... Dar, după cum vedeți, 
agenda cuprinde multe : 
despre acțiunea de autouti- 
lări, despre dezvoltarea u- 
nor întreprinderi, despre 
acțiuni sociale, despre sta
bilirea cifrelor de plan pen
tru anul viitor, despre ac
țiuni in agricultură și des
pre multe altele.

...Trei sferturi de oră mai 
tirziu ne aflam față in față 
cu secretarul comitetului de 
partid al uzinei „Industria 
Sîrmii" din Cimpia Turzii, 
cea mai mare dintre între
prinderile industriale ale 
județului și cea de-a patra, 
in ordinea importanței, din
tre întreprinderile metalur
gice din țară. Neculae Pre
da. pregătindu-se pentru o 
discuție cu ziariști, iși scoa
te — fără să i-o cerem — 
carnetul de însemnări.

— Uzina noastră — înce
pe el — produce peste 20 
la sută din volumul produc
ției globale a județului. Are 
citeva mii de salariați. 
Dintre ei, aproape jumă
tate sint membri de partid 
in 82 de organizații de 
bază. în 1971, cînd uzina 
și-a sărbătorit semicentena
rul, a fost distinsă cu „Or
dinul Muncii" clasa 1. De 
douăzeci și patru de ani. 
uzina se menține, an 
de an, fruntașă pe ra
mură. Din angajamentul 
pe acest an, de a da peste 
plan 50 de milioane lei la 
producția globală și 48 de 
milioane la producția mar
fă, s-a realizat, pină acum, 
in preajma lui 23 August, 
36,5 milioane la producția 
globală Și 31,7 milioane la 
Pl'oducția marfă...

Urmează multe alte ase
menea date. Ne oprim insă 
aici, pentru a lăsa loc și în
semnărilor zilnice ale se
cretarului. Acelor Însemnări 
care ne pot introduce in in
timitățile uzinei, in viața ei 
de fiecare zi.

CLUJ
9K>

ani de cînd primește, fără 
nici o întrerupere, insigna 
de muncilor fruntaș. Născut 
la Soporul de Cimpie in 
1938. Absolvent al școlii 
profesionale „Industria sir- 
mii“. în 1965 a fost promo
vat șef de echipă la cupto
rul Blank. In timpul liber 
il preocupă literatura, parti
cipă la cercurile literare".

...Atit de la „Industria 
Sirmii". în județul Cluj sint 
citeva mii de secretari de 
partid. Au toți carnetele lor 
și în fiecare se deschid o 
lume, o fereastră către fap
tele și . către conștiința a 
zeci și sute de oameni. Nu 
vom avea loc aici decit 
pentru citeva.

De la Combinatul de pie
le și încălțăminte „Clujea
na" (secretar Miș Candit) :

6 august 1973. „S-au tota
lizat propunerile făcute in 
adunările oamenilor muncii 
din combinatul nostru. Sint 
mai mult de 700. Trebuie a- 
nalizate cu atenție. Cele 
bune trebuie nelntirziat să 
fie înfăptuite".

10 august 1973. „Consultare 
cu secretarii organizațiilor 
de bază din fabrica de în
călțăminte. Ce spun secre
tarii. Bota : Cind se intro
duc modele noi să fie bine 
cunoscut procesul tehnolo
gic și respectat. Să se ame
najeze repede magazia nouă 
pentru materiale. Ignat :

bine munca și, sigur, vom 
reuși să reducem fondul de 
salarii la personalul TA".

O Însemnare din vara a- 
cestui an. „La noile obiecti
ve intrate în producție n-am 
mai cerut fond , de salarii 
TA. L-am redistribuit pe 
cel existent. Ponderea TA a 
scăzut la 9,6 la sută. Decre
tul privind reorganizarea 
administrativă ne-a găsit eu 
o experiență pozitivă în a- 
eest sens. După aplicarea 
decretului, ponderea TA a 
scăzut la 8 la sută. Am în
deplinit și indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
privitoare la diversificarea 
producției. Producem acum 
peste două mii de sortimen
te și tipodimensiuni. Avem 
18 000 de contracte cu bene
ficiarii".

Și iată și alte Însemnări :
20 ianuarie 1973. „Demn 

de remarcat faptul că mais
trul șamotor Eugen Boțan 
a salvat o șarjă de patru 
tone cu oțel special. La un 
cuptor electric, in timp ce 
șarja era în curs de elabo
rare, din boltă S-a desprins 
un metru pătrat de zidărie. 
Iminent — pericolul perforă
rii cuptorului. Mai mulți 
primtopitori și ingineri au 
Spus că unica soluție era, să 
se evacueze imediat șarja, 
ceea ce era egal cu pierde
rea ei. Boțan, după ce s-a 
mai gindit, și-a făcut curaj

9 Aventurile lui Babușcă : FE
RENTARI — 15,30: 17,45: 20.
• Rond de noapte : CRINGAȘI 
— 15.30; 18; 20,15.
a Poliția mulțumește : DACIA — 
9: 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20.30.
• Tecumseh : FLACARA —
15.30: 17,45; 20.15.
a Acea pisică blestemată ; GRA
DINA UNIREA — 20,15.
e Ce se tntîmplă, doctore 7 : 
MOȘILOR — 13,30, la grădină — 20.

DERN — 8.45: 10.30: 12,30: 14.30; 
16.30: 18.30; 20,30, la grădină — 20. 
A Te așteptăm, flăcăule : MO
ȘILOR — 18: 20. -
© Pe aripile vîntului : POPULAR
- 10; 15: 19,30.
© Lumea se distrează : MUNCA
- io: 18: 20,
17,30: 19.50, la grădină — 20.
A Jandarmul la plimbare : ARTA
- 15,30: 18; 20,30, la grădină — 
20. BUCfcGI — 15,30; 17.45; 20, la 
grădină 20.30.
Q Ultimul cartuș : COTROCENI
- 15,30; 18: 20.13» DRUMUL SĂRII
- 15,30; 18: 20.15.
O Ordonanța âelmenko : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
o Tu, Cu și micul Paris : LIRA
- 15.30: 18; 20,15, la grădină — 20. 
© Antoniu și Cleopatra : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Cit miinile curate ; Ultimul 
cartuș : RAHOVA — 10: 15.30; 19. 
© Ciprian Porumbescu : COSMOS
- 15,30; 19.
& ...Și salută rîndunclele : VII
TORUL — 15.30; 18; 20.
a Simon Templar intervine : 
PACEA — 11: 13,15: 15.45; 18;
20.15. ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20.15.
• Fluturii sînt liberi : GIULEȘTI
- 10; 15,30; 18; 20.30.

15,30;VlTAN
FLA-

18,45;

20.30, 
15.45: 
10,45; 
20.45.
• Fantoma lui 
EXCELSIOR — 
16,30: 
13,45;
— 20, 
13,45: 
0 La 
VIȚA 
18,15; 
13.30;
— 20.
• Un
— 9: 
lâ grădină — 20.
A Florentiner nr. 73 : UNIREA — 
1G; 18.30.
• învățătorul din Vigevano — 
10; 12; 14; 16.30: 18.30. Blow-up
— 20,30 : CINEMATECA (sala 
UNIOty).
e Distratul : MELODIA — 9:
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, MO-

20.45, 
14,45;

8.45;
BUZEȘTI

20,30,
- 9;

Barbă Neagră : 
11; 13.30: 16:

- 9; 11.30:
la grădină 

11.15; " "

21,
16; 18.15: 
GLORIA -

10.15: 20,30. 
răscruce de 
— 9: 11.15;

20,30, TOMIS
15,45: 18.15; 20,30, la grădină

vîiitltrl :
13.30; 

9;

13.30;

GRI- 
16,43; 
11.15:

om tn sălbăticie : AURORA
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30,

Gtuleștt (la Teatrul de 
parcul Herăstrău) :

M

n Teatrul 
vâră din 
Liola — 20.
• Teatrul
Nathan Înțeleptul •— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C, Tă- 
nase" (grădina Boema) : Estival- 
Boema — 20.
m Grădina Cișmiglu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului
— 20,30.

evreiesc de stat :

I

/



CHILE ■ •' I

Măsuri pentru normalizarea
&:

vieții economice și politice
rj

a
8

>
SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager

pres). — Președintele Salvador Allen
de a declarat că guvernul său este 
hotărît să dejoace încercările parti- 
cipanților la greva ilegală din 
transporturi și ale susținătorilor lor 
de a paraliza economia națională — 
transmit^agențiile T.A.S.S. și France 
Presse. 
ordinea 
acționa 
normal 
tice.

Guvernul și forțele din sub- 
sa, a spus președintele, vor 
pentru asigurarea cursului 
al vieții economice și poli-

Pe de altă parte, agențiile de pre
să informează că, îndeplinind in
strucțiunile guvernului, efective ale 
forțelor armate chiliene au început 
rechiziționarea mijloacelor de trans
port ale proprietarilor aflați în 
grevă, ca urmare a refuzului aces
tora de a relua lucrul. Ministrul chi
lian al lucrărilor publice și transpor
turilor, generalul Cesar Ruiz Da- 
nyeau. a declarat că în cursul ope
rațiunilor de rechiziționare nu s-au 
înregistrat incidente.

1
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Columbia sprijină inițiativa venezueleană kA 4

bilaterale eu Cuba
■

SI
SOLIDARITATE MUNCITOREASCĂ

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CU PRILEJUL ZILEI 
DE 23 AUGUST

CARACAS 18 (Agerpres). — Alfre
do Vasquez Carrizosa. ministrul co
lumbian de externe, care se află în 
prezent într-o vizită oficială în Ve
nezuela. a declarat că țara sa se 
pronunță in favoarea proiectului de 
rezoluție prezentat de Venezuela la 
ultima sesiune a Organizației State
lor Americane, cu privire la posibi
litatea statelor membre ale O.S.A. de 
a restabili relații bilaterale cu Cuba.

Prin poziția exprimată de Columbia

— relevă agenția France Presse — 
numărul țărilor care sprijină inițiati
va venezueleană s-a ridicat la 11, lip
sind doar un singur vot pentru ca 
proiectul să poată întruni majorita
tea simplă. După cum s-a anunțat, 
pină în prezent s-au pronunțat în 
favoarea moțiunii Mexicul. Chile, 
Argentina, Peru, Jamaica, Trinidad- 
Tobago și Barbados — care întrețin, 
deja, relații cu Cuba — Panama, E- 
cuador, Venezuela și Columbia.

La Delhi au fost reluate

TRATATIVELE INDO-PAKISTANEZE
DELHI (Corespondență de la I. 

Puținelu). La Delhi au fost reluate 
simbătă 
neze pentru normalizarea relațiilor 
bilaterale, în spiritul acordului de la 
Simla, din iulie 1972.

Pentru pregătirea convorbirilor de 
la Delhi, șeful delegației indiene, 
P. N. Haksar, a întreprins o nouă vi
zită Ia Dacca, unde a discutat 
cu oficialitățile din Bangladesh po
ziția ce va fi adoptată cu . acest 
prilej. Presa indiană remarcă faptul

convorbirile indo-pakista-
convenit ca 

direct Pa- 
între care 
de război 
fi comis

NICOSIA

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ

că cele două părți au 
problemele care privesc 
kistanul și Bangladeshul, 
și judecarea prizonierilor 
pakistanezi acuzați de a
crime in timpul evenimentelor din 
1971, să nu figureze pe ordinea de 
zi a convorbirilor de le Delhi.

Aceasta ar veni în întîmpina- 
rea propunerii delegației pakista
neze ca problemele de ordin 
umanitar să fie separate de chestiu- . 
nile politice, ceea ce ar facilita rea
lizarea unei soluții de compromis. Se 
remarcă, de asemenea, ca fiind de 
bun augur pentru atmosfera in care 
se reiau convorbirile, tonul construc
tiv al schimbului de telegrame dintre 
conducătorii indieni și cei pakista
nezi, prilejuit de schimbările din 
Pakistan, odată cu intrarea în vigoare 
a noii constituții a țării.

în numeroase 
loc manifestări 
uzinele. „LIP" și de protest față de intervenția for
țelor polițienești. Fotografia de mai sus redă o 
imagine de la o astfel de demonstrație organizată

orașe ale Franței continua sa aibă 
de solidaritate cu muncitorii de la

. //1

în comun de C.G.T. și C.F.D.T. — cele două mari 
centrale sindicale franceze — chiar la Besancon, 
sediul întreprinderilor „LIP". Pe pancarta purtată de 
manifestanți se poate citi : „LIP — unitate munci
torească".

BUDAPESTA. — Membri ai Am
basadei române din Budapesta 
au depus coroane de flori la mo
numentele ți mormintele ostașilor 
români care au căzut in lupta pen
tru eliberarea Ungariei de sub ju
gul fascist, din localitățile Gyor, 
Debrecen, Nyiregyhaza, Szeged, 
Oroszhaza și Hajduboszormeny. ■

HAVANA. — La Ambasada 
României din Havana a avut loc o 
conferință de presă. Ambasadorul 
țării noastre, Petre Ionescu, a vor
bit despre însemnătatea istorică a 
actului de la 23 August, evidenți
ind rolul de organizator și condu
cător al Partidului Comunist Ro
mân. El a înfățișat, de asemenea, 
drumul parcurs de România socia
listă și succesele obținute de po
porul nostru in opera de edificare 
a societății socialiste.

TIRANA. — La Ambasada. Repu
blicii Socialiste România din Ti
rana a avut loc o conferință de 
presă, la care ambasadorul țării 
noastre, Ion Stoian, a vorbit des
pre semnificația istorică a insurec
ției naționale antifasciste armate

și a înfățișat, realizările obținute 
in dezvoltarea economică și socială 
a României in anii construcției so
cialiste. Ambasadorul român a 
vorbit, de asemenea, despre poli
tica externă a Republicii Socialis
te România și despre, evoluția po
zitivă a relațiilor româno-albaneze.

TOKIO. — La Ambasada română 
din Tokio a avut loc, vineri seara, 
o conferință de presă în cursul că
reia ambasadorul țării noastre in 
Japonia, Nicolae Finanța. a vorbit 
despre însemnătatea actului de la 
23 August 1944 și a relevat reali
zările poporului român pe calea 
construcției societății socialiste.

NICOSIA. — La inițiativa Uniu
nii studenților ciprioți din Româ
nia, in colaborare cu Organizația 
unitară a tineretului democrat, din 
Cipru—Edon, in localitatea Lakata- 
mi a avut loc o seară culturală 
românească. Cu acest prilej a 
vorbit secretarul Uniunii studenți
lor ciprioți din România, Marios 
Carmelos. Au fost prezentate, apoi 
filme documentare despre Româ-

Convorbirile ungaro-vest-germane
Declarația șefului delegației R. P. Ungare

Acord între Liban și Siria

NICOSIA 18 (Corespondență de 
I. Badea). — Comitetul Central 
Comisia Centrală de Control 
Partidului Progresist 
Muncii din Cipru — 
ținut o ședință extraordinară, în 
drul căreia au examinat situația 
litică actuală din țară.

Luînd cuvîntul, E. Papaioannu, 
cretarul general al A.K.E.L., a rele
vat că forțele reacționare din Cipru 
au elaborat planuri pentru abolirea 
democrației și a drepturilor funda
mentale ale omului.

E. Papaioannu a amintit, în conti
nuare, succesele obținute de forțele 
de securitate împotriva grupărilor 
reacționare ilegale, adăugind că, în 
ciuda acestor succese, pericolele care 
continuă să amenințe Ciprul nu tre
buie subestimate. „în aceste momen
te critice — a conchis secretarul ge
neral al A.K.E.L. — Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii a întins 
o mină de cooperare tuturor celor
lalte partide și organizații care spri
jină politica președintelui Makarios 
pentru a salva Ciprul de pericolul 
unui război civil și al divizării".

la
Și 

ale 
al Oamenilor 

A.K.E.L. — au
ca- 
po-

se-

(Urmare din pag. I)

viața politică a lumii favorizează ma
terializarea aspirațiilor latino-ameri- 
cane, dar impulsurile acestora provin 
din realitățile continentului ; de acolo 
de unde firmele străine obișnuiau să 
scoată circa 4 dolari la fiecare dolar 
investit, iar majoritatea populației se 
situa în privința nutriției,' școlariză
rii și sănătății la niveluri compara
bile cu cele din fostele colonii afri
cane.

Azi se înțelege mai limpede în 
America ................... .... ''
ină în 
țări sau 
dacă nu 
venții 
poate fi 
subtile : 
economică, politică și culturală, con
trolul comerțului exterior, strangu
larea industriei naționale etc. Se în
țelege, totodată', mai profund că nece
sitățile dezvoltării economice, socia
le și de altă natură impun lichi
darea condiției de dependență, iar 
în acest sens unul din obiectivele 
fundamentale ale luptei este recîști- 
garea controlului asupra resurselor 
naturale de bază. Tocmai conștiința 
acută a unei asemenea necesități a 
făcut ca, în ultimii ani, mai multe 
țări ale zonei — Chile, Peru, Vene
zuela, Ecuador, etc. — să treacă la 
naționalizări șl la punerea resurse
lor în slujba propriei dezvoltări.

în multe țări, în avangarda luptei 
pentru apărarea intereselor naționale 
se afirmă clasa muncitoare, a cărei 
organizare și maturitate politică 
cresc și în jurul căreia se grupează 
un larg evantai de forțe sociale — 
țărănimea, intelectualitatea progre
sistă și alte categorii.

Pentru întreaga viață a continen
tului are o deosebită importanță vic
toria revoluției din Cuba, care a 
inaugurat o nouă eră în istoria a- 
cestei țări, deschizînd poporului cu
banez calea dezvoltării libere și in
dependente. a unor profunde trans
formări 
propria

Latină că imixtiunea stră- 
determinarea politicii unei 
alteia se face simțită chiar 
îmbracă forma unei inter- 

militare, că suveranitatea 
încălcată și cu mijloace mai 

subordonarea financiară,

sociale. Devenit stăpin pe 
sa soartă, poporul cubanez,

Intr-o declarație făcută la sosirea 
să în’ capitala india'hă, șeful delega
ției pakistaneze la actualele con
vorbiri indo-pakistaneze, Aziz Ah
med. a declarat că guvernul Pakis
tanului a hotărît repatrierea, la 24 
august, a unui număr de 5 000 de 
bengalezi către Republica Popu
lară Bangladesh. El a calificat a- 
ceastă hotărire drept „o nouă con
tribuție la soluționarea problemelor 
umanitare rezultate din conflictul din 
decembrie 1971“.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — In- 
tr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției M.T.I., Janos Nagy, ad- 

, junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, șeful delega
ției țării sale la convorbirile de la 
Bonn pentru stabilirea relațiilor di
plomatice intre R. P. Ungară și 
R. F. Germania, a declarat că aces
tea s-au desfășurat într-o atmosferă 
bună. S-a ajuns la o înțelegere pro
vizorie privind procedura de stabi
lire a relațiilor diplomatice și pro
blemele 
puse de 
mente în
măsurile
gate de crearea ambasadelor, modifi
carea situației juridice a reprezen
tanțelor comerciale actuale după sta
bilirea de relații diplomatice. Părțile 
au menționat în scris domeniile re
lațiilor bilaterale în care se consideră 
că este de dorit examinarea posibili
tății de încheiere a unor acorduri 
interstatale. Totodată, s-a făcut un 
larg schimb de păreri asupra rela
țiilor economice dintre Ungaria și 
R.F.G., precum și asupra probleme
lor actuale ale situației internațio
nale.

Janos Nafey a menționat că a fost 
realizată o înțelegere provizorie asu
pra faptului că R.F.G., în conformi
tate cu acordul cvadripartit, poate 
acorda servicii consulare în Ungaria 
locuitorilor cu domiciliul permanent 
în Berlinul occidental.

etapă a convorbirilor, a relevat el, 
nu s-a ajuns la o înțelegere în pro
blema dacă R.F.G. poate acorda asis
tență juridică în procese 
locuitorii permanenți ai 
occidental și autoritățile 
neze. Șefii celor două
precizat Janos Nagy, au căzut de 
acord să prezinte rapoarte guverne
lor și să continue convorbirile în
tr-un viitor apropiat.

privind pe 
Berlinului 
vest-berli- 

delegații, a

DAMASC 18 (Agerpres). — La 
Damasc a fost dat publicității acordul 
încheiat la 17 august între miniștrii 
de externe ai Libanului și Siriei, 
privind reglementarea problemelor 
în suspensie între cele două țâri — 
anunță agenția France Presse. între 
altele, documentul menționează că 
cei doi miniștri de externe se vor 
întîlni cu re’gularitate și de cite ori 
va fi necesar pentru a proceda la 
consultări asupra relațiilor bilaterale. 
De asemenea, s-a, hotărit crearea 
unei comisii permanente care va 
elabora proiecte de acorduri in ve
derea soluționării problemelor refe-

la

Ședința Prezidiului 
C. C. al P. C.

11 octombrie
■

in 
la 
cu 
de

din Cehoslovacia

legate de aceasta. Au fost 
acord textele unor docu- 
care figurează probleme ca: 
tehnice și organizatorice le-

în prima

zi de solidaritate cu
deținuții politici

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru proble
mele apartheidului a dat publicită
ții o declarație în care proclamă data 
de 11 octombrie — zi de solidaritate 
cu deținuții politici din Africa de 
Sud. Data marchează împlinirea a 
zece ani de la adoptarea de către 
Adunarea Generală a unei rezoluții 
cerînd încetarea inscenărilor ju
diciare de la Pretoria.

„Sute de lideri ai poporului Sud-

condus de 
a dobîndit 
dezvoltarea 
culturii, ca 
rarea și consolidarea independenței 
și suveranității sale naționale. Apa
riția primului stat socialist in e- 
misfera vestică a constituit, totoda
tă, un eveniment de amplă rezonan
ță și semnificație internațională.

Procesul revoluționar a înregistrat 
progrese remarcabile în Chile. Ve-

partidul său comunist, 
însemnate succese in 

economiei, științei și 
și în lupta pentru apă-

A

african și luptători fermi împotriva 
rasismului rămin in închisoare — 
continuă documentul. O parte dintre 
ei au primit sentințe pe viață. Acești 
oameni sînt liderii marii majorități a 
poporului sud-african. Ei se află in 
închisoare deoarece au avut curajul 
să lupte pentru înfăptuirea aspira
țiilor legitime ale semenilor lor. Ei 
luptă pentru principiile proclamate 
de Carta Națiunilor Unite și Decla
rația universală a drepturilor omu
lui'.

american antrenează largi categorii 
sociale, inclusiv militari care se fac 
exponenți ai intereselor de dezvol
tare, independență și prosperitate ale 
națiunii respective. Guvernul venit 
la putere in 1968 în Peru a realizat 
într-un răstimp scurt prefaceri struc
turale fără precedent în istoria pe
ruană ■: o reformă agrară profundă, 
controlul de stat în sectorul indus
triilor de bază, al băncilor și comer
țului exterior, paralel cu o amplă ac
țiune de mobilizare a energiilor și

agențiste de presă
Detalia Klgmiei Its 

O.N.U. a remis secretarului general 
Ijlui’ț. jȘlaldhei-m, din partea guver
nului algerian. invitația de a asista 
la Conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, care se va desfășura la 
Alger.

Primul ministru indian, 
Indira Gandhi, s-a întîlnit cu 
membrii comitetului de lucru al 
Congresului unit al sindicatelor in
diene, cu care a discutat unele mă
suri ce urmează a fi adoptate în 
vederea reglementării raporturilor 
de muncă între muncitori și condu
cerile întreprinderilor și pentru asi
gurarea unei creșteri permanente a 
producției in unitățile industriale.

Președmtele Nixon 3 pr°- 
clamat ziua de ’26 august zi a egali
tății femeilor cu bărbații în Statele 
Unite. Relevînd că, în ultimii ani, 
s-au făcut pașî importanți în scopul 
asigurării unor oportunități egale 
pentru femei, președintele a mențio
nat, în declarația sa, că „totuși mai 
rămin multe de făcut, femeile ame
ricane avind încă de suferit de pe 
urma a numeroase forme de discri
minare".

Guvernul Nepalului3 pre- 
luat controlul asupra importului și 
distribuirii petrolului și lubi'ifianti- 
lor — informează agenția Reuter. Po
trivit comunicatului guvernamental, 
operațiunile respective vor fi între
prinsă de Corporația petrolieră de 
stat din Nepal.

La Praga3 ^ost semnat acordul 
privind schimburile reciproce de tu
riști pe anul 1974 între birourile ro
mânești de turism „Carpați“ și „Li
toral" și întreprinderea cehoslovacă 
de turism „Cedok“. Documentul pre
vede creșterea cu 15 la sută a schim
burilor reciproce de turiști.

Sprijin psntra Jutm Pe
ron. Partidul creștin-revoluționar 
a anunțat oficial, la Buenos Aires, 
că va susține candidatura genera
lului Juan Domingo Peron la alege
rile prezidențiale din 23 septembrie.

Șeful statului nigerian, 
Yakubu Gowon, care este și pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, a avut o întreve
dere cu Aristide Pereira, secretar 
general al Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, aflat într-o 
vizită oficială la Lagos.

Polifia sud-africană a 
intervenit cu brutalitate îm~ 
potriva unui miting organizat în 
localitatea namibiană Katutura, o-

ritoare la tranzit, transporturi și 
utilizarea apelor rîului Oronte.

★

După cum s-a mai anunțat, 
urma hotărîrii guvernului de 
Damasc de a închide frontiera 
Libanul — după incidentele
la începutul lunii mai dintre 
armata libaneză și unitățile pales- 
tinene — relațiile dintre cele, două 
țări cunoscuseră o stare de încor
dare. Redeschiderea frontierei și 
acordul intervenit vineri între cele 
două părți sint apreciate ca măsuri 
menite să ducă la normalizarea 
raporturilor libanezo-siriene.

transmit
morind o persoană și arestînd alte 
265. Participant^ la această mani
festație s-au pronunțat pentru acor
darea independenței Namibiei, teri- 
t'df iu ’ admihistbat ilegal de Republi
ca Sud-Africană.

Australia a refuzat să 
furnizeze Portugaliei avi
oane militare „Nomade", 
deoarece acestea ar putea fi utiliza
te împotriva mișcărilor de eliberare 
națională din Africa ,— transmite 
din Canberra agenția France Presse.

Tailanda și Statele Unite 
au. căzut de acord să înceapă con
vorbiri în vederea stabilirii unui 
calendar al retragerii trupelor ame
ricane de la bazele din această țară, 
anunță un comunicat dat publicității 
la încheierea unei întrevederi dintre 
primul ministru tailandez, Thanom 
Kittikachorn, și ambasadorul S.U.A. 
la Bangkok.

în capitala holivîană 5 3 
anunțat că Convenția națională a 
partidului Falanga Socialistă Boli
viana — care, alături de Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară, formea
ză actuala coaliție guvernamentală — 
a hotărît, cu majoritate de voturi, 
să-l desemneze pe generalul Hugo 
Banzer drept candidat al său la func
ția .de șef al statului, în perspectiva 
alegerilor prezidențiale care vor 
avea loc în 1974.

Odată cu reevaluările interne, țări
le latino-americane au un rol 
sporit pe arena internațională, cu- 
vîntul lor făcindu-se tot mai auzit 
— ca o ilustrare semnificativă a ro
lului crescînd pe care-1 dobindesc în
deobște țările mici și mijlocii în lu
mea contemporană. Atit în organis
mele interamericane — unde avan
sează rapid un proces de recon
siderare a raporturilor prescrise 
de O.S.A. — cit și la O.N.U. sau 
in alte foruri internaționale, re-
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nirea la putere a guvernului 
Unității Populare și transformările 
înfăptuite in Chile au devenit posi
bile datorită unirii într-un front larg 
a forțelor patriotice și progresiste, 
care a obținut victoria în alegeri. Gu
vernul Unității Populare a procedat 
la cele mai adînci prefaceri din în
treaga istorie a țării, pășind pe calea 
eliberării de sub dominația monopo
listă străină și a rezolvării proble
melor acute în interesul oamenilor 
muncii.

în Argentina, victoria in alegeri 
a „Frontului Justițialist de Eliberare" 
a deschis perspectiva unei evoluții 
în direcția slujirii intereselor națio
nale, lucru dovedit de recentele mă
suri de redresare economico-socială 
anunțate la Buenos Aires.

Transformările progresiste din di
ferite țări ale continentului latino-

capacităților peruanilor. De aseme
nea, actualul guvern din Ecuador 
a început să adopte măsuri îndrep
tate spre limitarea puterii' economice 
a oligarhiei Și a trusturilor străine, 
spre realizarea unei reforme agrare, 
dezvoltarea industriei naționale și 
redistribuirea veniturilor.
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Ea 
pro- 
con- 

nive- 
poli-

care a

prezentanții țărilor latino-americane 
afirmă în prezent cu insistență prin
cipii de largă rezonanță în lu
mea de azi : dreptul popoarelor, 
la autodeterminare, respectarea ri
guroasă a independenței politi
ce, economice, excluderea forței și 
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale. necesitatea imperioasă a 
dezarmării în general, și a celei nu
cleare in special, a promovării unei 
colaborări bazate pe egalitate în 
drepturi și pe avantajul reciproc. Ca 
un fenomen nou se constată și creș
terea interesului pentru colaborarea 
țărilor latino-americane între ele — 
o expresie concludentă in această di
recție fiind Pactul Andin (alcătuit din 
Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Co
lumbia și Venezuela), a cărui activi
tate tinde să conjuge eforturile in 
vederea unei dezvoltări . economice 
multilaterale. Este’ de asemenea sa-

lutar cursul ascendent — afirmat tot 
mai pregnant în ultimii ani — al re
lațiilor de colaborare cu țările so
cialiste.

România urmărește cu caldă sim
patie procesele înnoitoare din țările 
Amerieii Latine, se bucură sincer de 
succesele obținute de popoarele a- 
cestor țări pe calea apărării și con
solidării independenței, a dezvoltării 
economice și sociale de sine stătă
toare. Produce adineă satisfacție dez
voltarea din ultimii ani — în ciuda 
distantelor — a relațiilor de colabo
rare pe multiple planuri între Româ
nia și aceste țări.

In ansamblul raporturilor noastre 
cu țările Amerieii Latine, un loc 
însemnat dețin schimburile comer
ciale și cooperarea economică. Anul 
trecut, volumul total al comerțului 
României cu țările latino-americane 
s-a dublat față de 1969. Cu mul
te din aceste țări au fost încheiate 
acorduri comerciale și de cooperare 
economică și tehnică, iar în unele 
din ele s-au fondat. societăți mixte. 
Concomitent, se dezvoltă relațiile pe 
plan politico-diplomatic, cultural și 
științific — așa cum o atestă con
tactele tot mai frecvente, schimbu
rile de valori spirituale, ca și co
laborarea în diverse organisme in
ternaționale. Relevînd cu satisfacție 

. ceea ce s-a realizat pînă acum, se 
cuvine totodată subliniat că mai 
există largi posibilități de extindere 
a colaborării care se cer identificate 
și fructificate prin eforturi comune.

Apropiata vizită a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, va marca, fără îndoială, 
un moment de cea mai mare însem
nătate în evoluția relațiilor de prie
tenie dintre poporul român și po
poarele latino-americane. va contri
bui substanțial la intensificarea co
laborării și cooperării pe multiple 
planuri dintre România și țările 
vizitate, iii interesul reciproc, al 
cauzei păcii și progresului, înțe
legerii și apropierii între toate na
țiunile lumii.

Inventarul fabuloasei co
lecții personale de opere de 
artă a lui Picasso 3 Sncefut 
vineri în localitatea franceză Mou- 
gins. Operele vor fi selecționate în 
două mari grupe. Prima dintre ele 
va include tablouri de Bracque, Ma
tisse, Cezanne, Renoir, Rousseau, 
Modigliani și Cocteau, care constituie 
donația pictorului pentru muzqele 
Franței. Cea de-a doua grupă con
ține opere ale marelui artist.

PR AGA 18 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia a 
discutat raportul prezentat de Gus
tav Husak, secretai- general al C.C. 
al P.C.C., cu privire la rezultatele 
intîlnirii prietenești a conducătorilor 
unor partide comuniste și muncito
rești din unele tari socialiste, des
fășurată la 30—31 iulie în Crimeea, 
transmite agenția C.T.K.

Prezidiul C.C. al P.C.C; a acordat 
o înaltă apreciere importantei aces
tei întilniri pentru întărirea uni
tății partidelor frățești pe baza 
marxism-leninismul.ui și a inter
naționalismului proletar, pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
a țărilor socialiste, precum și pentru 
continuarea construcției socialiste in 
Cehoslovacia. Totodată, Prezidiul 
C.C. al P.C.C. a aprobat activitatea 
secretarului general al C.C. al P.C.C. 
la această întîlnire.
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ALGERIA

ALGER 18 (Corespondență de la 
M. Ionescu). 
Boumediene a 
pilot algerian, 
Bouira. Zeci de alte așezări rurale 
moderne de acest fel sînt în curs de 
amenajare. Constructorii, sprijiniți de 
un mare număr de tineri voluntari, 
grăbesc lucrările pentru a termina 
anul acesta, potrivit prevederilor, 100 
din cele 1 000 de sate-pilot care ur
mează să fie construite în prima 
etapă a revoluției agrare algeriene.

De asemenea, șeful statului alge
rian a procedat la distribuirea de noi 
terenuri agricole țăranilor din La- 
kadaria, vilaiatul Grand-kabylie, care 
s-au constituit în trei cooperative a- 
gricole de producție.

Președintele Houari 
inaugurat un nou sat
in localitatea Ras-

PAKISTAN
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PUNJAB
RAWALPINDI 18 (Agerpres). — 

Inundațiile care afectează provincia 
pakistaneză Punjab sînt cele mai de
vastatoare din istoria țării, ele aco
perind o suprafață de aproximativ 
12,8 milioane acri de pămînt și pro- 
vocînd, la diferite recolte,- pagube 
estimate la circa 250 milioane dolari 
— a declarat ministrul pakistanez al 
finanțelor, Mubashir Hassan. El a a- 
nunțat, de asemenea, că mii de sate, 
precum și diferite localități mai mari, 
cu o populație totală de 8 milioane 
locuitori, au fost afectate de revărsa- , 
rea apelor, iar un milion de case — 
distruse.

COMETA „KOHOUTEK" 
ÎN DRUM SPRE SOARE

WASHINGTON 18 
(Agerpres). — Către 
mijlocul lunii noiem
brie și pină în luna 
ianuarie a anului vi
itor, locuitorii plane
tei noastre vor fi 
martorii deplasării 
spre Soare a. unei co
mete de dimensiuni 
puțin obișnuite, pe 
care unii astronomi o 
apreciază — după 
tele deținute pină 
prezent — a fi 
mai spectaculoasă 
pariție. de acest 
vizibilă de pe supra
fața Pămintului. Co
meta a fost descoperită 
la 7 martie anul' aces
ta, evoluind intre or
bitele planetelor Ju
piter și Marte și, încă 
din acel moment, s-a 
raportat că este vor
ba despre una din

da- 
in 

cea
a- 

fel,

cele mai strălucitoare 
comete văzute de la o 
distanță ațit de mare 
față de Soare.
diat după aceea 
fost alcătuite 
roase planuri 

^studierea acestui 
' nomen, fntre <
s-a inclus in 
misiunii „Skylab" un 
program de observații 
speciale, ținînd cont 
de altitudinea la care 
va evolua laboratorul 
spațial.

Avind numele de 
Kohoutek — după nu
mele astronomului 
vest-german 
Kohoutek, care 
coperit-o — 
va intra în 
Soarelui la 28 
brie, cu o viteză 
250 000 mile 
(aproximativ

Ime- 
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nume- 
pentru 
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cadrul
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orbita 

decem- 
de 

pe oră 
380 000

km), după depășirea 
orbitei Pămintului, la 
26 noiembrie. Experții 
apreciază că acest 
corp ceresc va fi, în 
perioada menționată, 
cel mai strălucitor o- 
biect vizibil in timpul 
nopții, strălucirea sa 
fiind superioară ace
leia a celebrei come
te „Halley“, care a 
provocat senzație în 
anul 1910.

Un cercetător ame
rican a precizat că, la 
jumătatea lunii no
iembrie, cometa va fi 
vizibilă cu trei ore 
înainte de răsăritul 
Soarelui, iar după in
trarea în orbita Soa
relui va putea fi vă
zută în partea vestică 
a bolții cerești, mult 
timp după apusul 
Soarelui.
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