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săpțămină

zan,

Raportăm cu mîndrie
realizările noastre

în cinstea marii sărbători
A doua turbină de 330 MW 

în montaj
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

întreprinderii de mașini grele din 
Capitală, care zilele acestea au 
terminat construcția primei turbine 
de 330 MW realizată în țară, întîm- 
pină ziua de 23 August cu noi și 
remarcabile succese. La indicatorul 
producția marfă vîndută și încasată 
se consemnează valori' suplimentare 
de 26 milioane lei. Această depăși
re se concretizează în 1 500 tone 
oțel. lingou, 300 tone echipamente 
termoenergetice și 300 tone produse 
refractare pentru liniile de ciment 
de 3 000 tone. Totodată, s-a realizat 
o economie de metal de 1 200 tone, 
peste 70 la sută din valoarea angaja
mentului anual.

La ora actuală, colectivele uzinei 
au introdus pe benzile de montaj 
a doua turbină de 330 MW și lucrea
ză in ritm intens la finalizarea li
niilor de ciment pentru fabricile de 
la Hoghiz și Fieni și a converti- 
zorului pentru Combinatul siderur
gic de la Galați.

Angajamentul anual va fî 
îndeplinit în curînd

Stadiul îndeplinirii angajamente
lor asumate pe anul in curs de mun
citorii și specialiștii Combinatului de 
fire și fibre sintetice din Săvinești 
se apropie de cotele finale. . Două 
dintre sortimentele principale — 
fibre relon și granule poliamidice — 
au și atins cifrele stabilite, în timp 
ce la producția globală și. marfă se 
înregistrează sporuri de1 26,6 mili
oane lei și, respectiv, 52 milioane lei, 
ceea ce reprezintă 95 la sută din an
gajamentul înttegului an. Un surplus 
de produse în valoare de 20 mili
oane lei provine din scurtarea peri
oadei de revizii și reparații, iar ce
lelalte 32 milioane lei s-au înregis
trat pe seama creșterii productivită
ții muncii, a îmbunătățirii unor teh
nologii de fabricație și a materiali
zării unui ciclu de 5 studii de cer
cetare științifică. Chimiștii din Să
vinești sint hotăriți ca pînă Ia 23 
August toate prevederile angaja
mentelor asumate în 
cialistă pe anul 1973 
nite exemplar.

întrecerea so- 
să fie îndeplî-

producțieLa Galați, în
19 noi mărci de oțeluri

GALAȚI (Corespondentul „Scin- 
teii", Ttidorel Oancea). — Paralel cu 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August, siderur- 
giștii’ gălățeni acordă o deosebită 
atenție creșterii și diversificării pro
ducției. Astfel, din cele 26 noi mărci’ 
de oțeluri programate a fi asimi
late in acest an, 19 mărci au și fost 
realizate, impunîndu-se atenției în
deosebi oțelurile de înaltă rezisten
ță pentru construcții navale. cele 
pentru rezervoare de gaze lichefia
te, oțelurile speciale ș.a. Totodată, 
s-a îmbunătățit și tehnologia de 
realizare a oțelurilor pentru ambu- 
tisaj extraadînc.

r
Cu vreo șapte ani în 

urmă, într-o zi de la înce
putul lui ianuarie 1966, un 
reporter cu vocea încărca
tă de emoție transmitea 
radioului citeva comentarii 
la o machetă. Era macheta 
unei uzine pe atunci încă 
în „fașă". in schițe, in 
planuri, în detalii de pro
iect, în carton. Era încă un 
vis. ' Directorul uzinei 
încă nenâscute atunci, ingi
nerul Marin 
imi spune : 
sint oameni de cuvînt! Ceea 
ce la început a fost o nă
zuință. o dorință, un vis, de
vine proiect, plan, apoi în
făptuire". Este un bărbat 
tînăr, de vreo 40 de ani. 
față de om calm, gesturi 
sigure, destinse, o privire 
blinda, dar pătrunzătoare, 
rrTitii obișnuite să apuce 
mereu creionul și bucata de 
hirtie pentru a da cuvin
telor concretețea schițelor 
tehnice care, pentru el, re
prezintă limbajul cel mai 
sigur. Pe banda de magne
tofon cu înregistrarea emi
siunii radiofonice care a- 
nunța apariția pe harta in
dustrială a Bucureștiului a 
fabricii de elemente de au
tomatizare, pe scurt : 
„F.E.A.". a imprimat la di
ferite date, de atunci 
pînă acum, cuvintele 
mului său copil, 
de la ' cel dinții 
pînă la poeziile

Barabancea, 
„Comuniștii

Si 
pri- 

Mihaela, 
gungurit, 

,__ . învățate
pentru zilele festive ale a- 
niversărilor. Oamenii au în
totdeauna particularitățile

La invitația președintelui 
blicii Venezuela, dr. Rafael 
ra, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va

Repu- 
Calde-

face, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în' 
Republica Venezuela, în prima 
decadă a lunii septembrie a.c.PUTEREAȘI CAPACITATEA DE A CREA VnTORUl

Concepția științifică a partidului
nostru privind planificarea 

și prognoza dezvoltării 
social-economice

Perfecționarea organizării și conducerii vieții economico-sociale a 
devenit în țara noastră un proces continuu. în concepția Partidului 
Comunist Român, fundamentarea științifică a conducerii societății cu
prinde, ca o componentă de nelipsit, studiul sistematic al perspective
lor dezvoltării, privite în raport cu actualitatea și, totodată, cu viito
rul, cel apropiat și cel îndepărtat. Capacitatea de a gindi și a ac
ționa prospectiv — explorind și construind viitorul — caracterizează 
partidul nostru. Pornind de la această perspectivă am solicitat prof, 
univ. dr. Pavel APOSTOL unele precizări și detalii in legătură cu 
activitatea de prognoză ce se 
național.

desfășoară pe plan național și inter'

— Se poate vorbi de trăsături 
distinctive ale gindirii prospec
tive românești 7

Duminicii, ca-.: pretu-. proape 
tinderii pe șantierele 
țării, ia obiectivele de 
investiții de la între
prinderea metalurgică 
din Aiud s-a lucrat 
cu toate forțele. Pre
zenți la locurile de 
muncă, constructorii, 
prin eforturi susținute, 
au grăbit intrarea în 
funcțiune a unor im
portante capacități de 
producție : turnătoria 
de oțel, hala de con
strucții metalice și 
hala de prelucrări me
canice. La sfîrșitul o- 
relor de muncă s-a 
înregistrat un bilanț 
bogat datorat unui 
ritm de muncă intens.

— 350 de construc
tori — spunea șeful 
șantierului, ing. loan 
Muneuș — au adus 
azi o contribuție im
portantă . la monta
rea rezervorului de 
golire rapidă a uleiu
lui de călire de la 
forjă. Lucrăm de a-

o săptămma 
îa acest obiectiv. Prin 
ritmurile pe care le 
înregistrăm în fiecare 
zi. ne străditim să 
păstrăm avansul pe 
care l-am cîștigat. Ca 
și azi vom fi prezenți ^executăm 
pe șantier la 23 Au
gust și în ziua urmă
toare. Participind ast
fel la marea noastră 
sărbătoare 
concentrăm 
forturile și 
țile de care 
pentru realizarea an
gajamentului asumat 
de a încheia lucrările 
înainte de termenul 
prevăzut inițial.

Ieri, alături de .con
structori, 
spor și 
montori 
prindere, 
peste 60 
au muncit la monta
rea utilajelor prevă
zute pentru noile ca
pacități de producție. 
La hala de construc-

națională, 
toate e- 
capacită- 
dispunem

au lucrat cu
4 echipe de 
" din- intre- 

cuprinzind 
muncitori.-Ei

ții metalice, ne pre
ciza irig. Vașile Fiife- 

directorul I. M.
Aiud — montarea uti
lajelor o asigurăm in 
întregime noi, bene-- 

: ficiorul. De asemenea, 
utilaje și 

confecții metalice 
pentru aceste inves
tiții.

Așadar, constructo
rul și beneficiarul co
laborează intr-un mod 
fructuos, urmărind 
realizarea angajamen- 

• tului
rea 
unor 
producție cu 
inainte de 
Numai in : 
prin acest 
timp la 
acestui' obiectiv. I. M. 
Aiud va obține o pro
ducție suplimentară de 
50 de milioane tei.

comun : pune- 
in funcțiune a 

capacități de 
i 4 luni 

termen, 
acest an. 
cîștig de 

construirea

Ștefan D1NICĂ 
corespondentul , 
„Scînteii"

Pe șantierele de construcții 
industriale din județele Praho-
va, Dîmbovița și ’ Buzău, ieri, 

peste 5 000 muncitori, tehnicieni și 
ingineri au lucrat în schimburi nor
male. S-a muncit cu spor la con
strucția întreprinderii de oțeluri spe
ciale de la Tîrgoviște, a turnătoriei 
de oțel și fontă din Cîmpina. Ia ex
tinderea Combinatului petrochimic 
și a electrocentralei de la Brazi, 
a Combinatului pentru lianți și 
asbociment-Fieni, a unităților con
structoare de utilaj chimic de la

Ploiești,' Găești, Buzău și Moreni, 
precum și la alte obiective cu ter
men de punere în funcțiune in tri
mestrul patru al acestui an.

O activitate intensă s-a înregistrat 
și Ja finisarea celor peste 600 
apartamente și alte 
culturale care vor fi predate bene
ficiarilor din cele trei județe in 
cinstea zilei de 23 August.

Efortul constructorilor s-a soldat 
cu'un bilanț rodnic, înregistrindu-se 
un volum de lucrări evaluat la peste 
12 000 000 lei.

de 
clădiri social-

lor. micile lor duioșii, legă
turi intime cu viața, cu 
cei apropiați, cu cei cărora 
le-au dat viață. Banda a- 
ceasta de magnetofon este o 
mărturie. Reporterul 
bește despre plinea celor 
din Botoșani, scoasă 
primele cuptoare automati-

vor-

din

era viitor pentru toți. Dar 
unii trăiau acest viitor in 
prezentul de atunci, cre
deau în el, îl cultivau, îi 
dădeau consistență, îl fă
ceau să existe. Acum, .uzi
na care de șapte ani pro
duce unele dintre cele mai 
fine și mai complicate apa-

Eț3 La șantierul terrqpcentralei 
Rovinari — ieri o zi efe muncă 
Obișnuită. Montorii din cadrul 

unităților Trustului de construcții 
,.Energomontaj“-București lucrau 
tens la executarea unor lucrări 
montaj la turbogeneratorul de 
MW. De altfel, ei și-au propus 
realizeze angajamentul anual la 
octombrie a.c.
E9 Colectivul fabricii „Temelia" din 
“• Brașov, angajat cu hotărîre în 

întrecere pentru a asigura can
tități sporite de ciment de calitate 
superioară șantierelor de construcții, 
a obținut un nou succes 

' mărfi sărbători de la
— 372 tone ciment peste

în cinstea.
23 August 
plan.

fabrici desjHj Pe șantierul noii
™ PAL de la Covasna, colabora

rea permanentă a constructori
lor cu proiectantul, beneficiarul și 
furnizorul a creat posibilitatea ob
ținerii unui avșns de peste 30 de 
zile față de graficele inițiale. S-a în
ceput montarea principalului utilaj 
— presă;de mare capacitate. în ace
lași timp, s-a terminat lucrarea de 
închidere a halei centrale și a tur
nării platformelor pentru liniile de 
fabricație.
ga Lucrătorii de pe șantierele de 

investiții ale Centralei gazului 
metan și-au mobilizat în aceste 

zile toate forțele pentru a realiza la 
timp și a devansa termenele de fi
nalizare la noile obiective aflate in 
construcție. Rezultatele de ieri s-au 
adăugat volumului de lucrări în 
loare de 7 000 000 lei, realizat 
plimentar. Pe baza succeselor 
ținute, colectivele de muncă 
acest sector s-au angajat ea 
în ziua 
August 
vederi, 

' valoare

. va- 
su- 
ob- 
din 

P.înă 
marii sărbători de la 23 

să mai realizeze, peste pre
ia noile investiții, lucrări în 
de 2 milioane lei.

ceea ce poate forma profi
lul unei fabrici moderne. 
Aer pur, Ia temperatură 
constantă, curățenie exem
plară. halate albastre, in 
atelierele de electronică 
nici un fir de praf, nici un 
dram de umiditate, numai 
precizie, muncă de biju-

Generat ia
'&4T

electronicii •s.

La întreprinderea de mașini 
electrice-București există o tra
diție în realizarea unor pro
duse de bună calitate, la nive
lul tehnicii moderne. Am înre
gistrat pe. peliculă, la locul de 
muncă, p'e cițiva dintre muncito
rii fruntași care contribuie sub
stanțial la îndeplinirea acestor 
acțiuni: lăcătușul Gheorghe Du- 

.minică (foto 1), bobinatorii Ma
ria Aprodu (foto 2) și Constan
tin Dejmaru (foto 3) și strunga
rul Petre Petre (foto 4).

Foto : S. Cristian

— Dacă examinăm 
activitate teoretică 
partidului nostru se 
imediat in evidență 
pecte specifice. Astfel, în con
cepția Partidului Comunist Ro
mân. prognozele pe termen lung nu 
urmăresc numai fundamentarea pla
nificării cincinale și anuale, ci con
stituie o componentă inalienabilă a 
conducerii științifice a societății, 
devenind o parte a strategiei și pro
gramului general al Partidului Co
munist Român. Acesta reprezintă un 
element original in teoria marxist- 
leninistă a prognozei. în continuare, 
aș menționa orientarea hotărîtă pe 
cafe a imprimat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, stabilind că activitatea de 
conducere, planificare și prognoză 
economică trebuie integrată in con-

impresionanta 
și practică a 

pot pune 
anumite as- 

Astfel, în 
Comunist

• ducerea, planificarea și prognoza 
dezvoltării sociale în ansamblul său : 
criteriile și obiectivele social-politi- 
ce, etice, umane au prioritate. Simi. 
Iar cu conducerea societății și plani
ficarea, prognoza trebuie să indice, 
in termeni exacți, felul în care pro
gresul social „se reflectă — bum 
spune secretarul general al partidu
lui— în condițiile de viață ale omu
lui". Prin această indicație de covâr
șitoare însemnătate principială- sa 
formulează obiectivul de bază al 
prognozei și planificării socialiste t 
determinarea calității socialiste a 
vieții fiecăruia și a tuturor. \ Din 
aceste idei conducătoare rezultă, 
apoi, unitatea dintre prognoză și 
planificare — optimizarea lor reci
procă, a uneia prin cealaltă —I ca
racterul continuu al activității pros- 

. peetive, dar mai ales unitatea 
dintre conducerea socialistă, bazată
(Continuare în pag. a IlI-a)
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zate care au primit infuzia 
de tehnicitate a electroni
cii, despre macheta uzinei 
in „fașă", despre visele e- 
lectroniștilor, Mihaela ros
tește primele silabe, apoi, 
mai fîrziu, cuvintele se lea
gă și începe vorbirea arti
culată. Iar eu ascult și mă 
gîndesc că viitorul nostru 
trăiește deja în prezent, că 
ne-a invadat existența, că, 
ceea ce pentru unii este 
prezent, pentru alții repre
zintă trecut și pentru alții, 
încă, viitor.

F.E.A. de acum șapte ani

rate necesare automatizării 
diverselor procese de pro
ducție este „bătrină1, • are 
stagiu, tradiții, marcă recu
noscută in 20 de țări ale 
lumii, planuri și perspecti
ve de dezvoltare galopantă. 
Tn 1972 scotea în numai 35 
de zile întreaga producție 
a anului 1967. în 1975 
produce de cinci ori 
mult decît în 1970.

încercați, pentru a 
trunde fie și măcar cu 
dul in incinta acestei 
ne, .să asociați cadrul și 
atmosfera unei farmacii cu

va 
mai

pă- 
gin- 
uzi-

tieri, degete agile, ochi a- 
tenți, minți capabile să des
cifreze dintr-o singură pri
vire tainicele și complica
tele scheme ale aparaturii 
electronice. Și totuși, este 
o uzină. F.E.A. naște însă în 
atelierele ei, cu propria ei 
materie cenușie formată 
din sute și sute de creiere 
umane, creierii electronici 
ai unora dintre cele mai 
complicate aparaturi pen
tru automatizarea procese
lor de producție din marile 
combinate petrochimice și 
din siderurgie, energetică,

TA 
metalurgie și materiale de 
construcții, eliberind mun
ca manuală de travaliul a- 
brutizant; făcînd instalațiile' 
de înaltă tehnicitate să 
se autocontroleze și auto- 
dirijeze, introducind pretu
tindeni unde este nevoie a- 
daosul de eficiență al ciber
neticii.

Sint sute de oameni, cu 
vîrsta medie de 23—24 . de 
ani, ceea ce face ca două 
treimi din numărul lor să 
fie uteciști, tineri vii
tori comuniști care învață 
aici să stăpinească ziua de 
miine a industriei româ
nești. Cum ? Prin muncă și 
învățătură. Printr-un cli
mat de autoexigență liber 
consimțită. Toleranțele ac
ceptate la produsele creați
ei. și muncii lor sint de mi
croni și microamperi, uni
tăți de măsură infime, așa 
cum sint „toleranțele" sau 
rabatul de calitate Ia com
portamentul lor. la atitudi
nea față de muncă. Lucrul 
de mintuială nu-și poate 
găsi loc. Abaterile de la 
normele eticii și echității 
socialiste, de asemenea, și- 
colectivul își exercită influ
ența asupra fiecărui „soli
citator i de toleranță". Sint 
cuvintele inginerului Nico
lae Bărbăuțeanu, președin
tele sindicatului din uzină.1

Una din cele mai de seamă 
cuceriri ale națiunii române 
pe drumul deschis de 23 Au
gust 1944 
demn pe

in concertul națiunilor, 
prestigioasă a României 
mondială.

Ne amintim cu cită 
remarca Nicolae Titulescu. cu 
bine de trei decenii în urmă, la Liga 
Națiunilor : „Despre țara mea se 
știe prea puțin, domnilor, și e păcat". 
Era un adevăr dureros care cores
pundea unor rea
lități vitrege. Pe 
atunci, pentru nu 
putini, însăși si
tuarea geografică 
a României apă- BjLj
rea insuficient de 
clar, capitala era Is
căutată prin ve
cini și chiar mă-____________
rile enciclopedii 
se limitau să con
semneze că „Ro
mânia este esen- 
tialmehte o țară 
agricolă, iar ac
tivitatea indus- 

.; triei extractive se
limitează la exploatarea petrolului 
și sării" (Larousse du XX-eme 
stecle-1933). Erau vremurile cînd 
economia țării era prinsă'in tenta
culele monopolurilor străine, cind 
mășuȚ'i hotăritoare pentru' destinele 
națiunii se decideau în cancelariile 
marilor puteri, influente. Șj totuși, 
chiar și in acele condiții și în po- 

lume veștile despre răscoalele țăJ 
eroicele lupte mun-

V nu 
sub-

rezidă în locul 
care ea îl deține 

în poziția 
pe arena

amărăciune
mai.

selor stăpinitoare de atunci 
numai că a menținut-o in 
dezvoltare și dependență, dar a și 
adus-o în stare de izolare — ca 
atunci cînd, rămasă singură și fără 
sprijin, țara a devenit victima 
Dictatului de hi Viena și a fost co
tropită de Germania hitleristă.

Insurecția națională antifascistă ar
mată și eliberarea de sub jugul fas
cist. revoluția socialistă și victoria 
noii orînduiri, înfăptuite sub conduce
rea gloriosului Partid Comunist Ro
mân, au pus pentru totdeauna capăt

INTERNAȚIONAL

și numeroși turiști ne vizitează cu 
interes țara.
' Se poate pune întrebarea : care sint 
temeiurile prestigiului și simpatiei 
de care se bucură astăzi, ca niciodată, 
poporul și țara noastră ?

Un factor primordial sint rezulta
tele remarcabile obținute de poporul 
român în opera de construire a so
cialismului. Victoria deplină a socia
lismului, cea mai înaintată orînduire 
politică, ritmul inalt de dezvoltare 
economică, industrializarea, realiză
rile in domeniile invățămintului, 

științei, culturii, 
grija fată de 
om. umanismul 
profund al între
gii activități a 
partidului și sta
tului, 
democrației 
cialisțe, 
tățirea 
țială a 
de trai 
și spiritual al po
porului sint privi
te cu viu inte
res, ca ilustrind 
ce progrese con
siderabile poate 

realiza intr-un timp scurt o națiune 
liberă și independentă, care își mo
bilizează energiile. însuflețită de 
țelul propriei înfloriri și al ridicării 
patriei pe culmile civilizației.

Prestigiul României socialiste este, 
totodată, in mod nemijlocit legat de 
ansamblul politicii externe a parti
dului și statului nostru — politică 
principială și consecventă, 
și constructivă — care dă 
zuințelor fundamentale ale 
noastre socialiste, slujind 
nobilele țeluri ale păcii și 
mului pe plan mondial, aspirațiile 
majore de libertate, independență, 
pace și progres ale tuturor popoa-

adincirea 
so- 

imbună- 
substarf- 
nivelulut 
material

dominației străine: poporul a devenit 
liber și suveran in propria-i țară. 
Astăzi cuvintele : România, român 
sint rostite cu respect pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale planetei ; 
țara noastră este cunoscută și sti
mată in cercuri din cele mai largi 
ale opiniei publice pe plan mondial ; 
conducători și mase largi de cetă
țeni intîmpină și salută cu înaltă 
considerație și căldură,.cu prilejul vi
zitelor făcute in țările respective, pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru ; edituri reputate din 
numărate țări ale globului, 
punzind interesului publicului,
păresc operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și studii monografice 
despre România .de azi ; valorile ma
teriale și spirituale românești, tot 
mai prezente in circuitul mondial, 
sint elogios apreciate ; înalți oaspeți (Continuare în pag. a IV-a)

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag a Il-a)

ne- 
râs- 

ti-

dinamică 
glas nă- 
națiunil 
totodată 
sOcialis-

fida lor. reușeau să străbată

Vezi și ,,Scinieia“ din 14, 16, 17 
ți 18 august 1973.

Ion FÎNTÎNARU

rănești sau eroicele lupte mun
citorești, conduse de comuniști, des
pre Creația spirituală a unor ilus-1 
tre personalități științifice, culturale, 
artistice — toate conturind imagi
nea unei națiuni harnice și talen
tate, însetate de libertate și pro
gres. O națiune pe care politica cla-
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La Monumentul eroilor’ de la 
Păulești, județul Prahova, a 
avut loc, duminică dimineață, 
o evocare istorică, în cadrul 
căreia general-maior in rezervă 
Toma Zotter, fost șef de Stat 
Major al corpului 5 teritorial — 
Prahova . în timpul insurecției 
naționale antifasciste, a înfățișat 
momente din perioada luptelor 
militarilor români purtate pe 
Valea Prahovei. Tn continuare, 
un grup de militari,și pionieri 
au prezentat un montaj literar.

La Casa de cultură a sindi
catelor din Ploiești a fost pre
zentată o selecție de filme inspi
rate din evenimentele istorice 
din august 1944.

★
PLOIEȘTI. . (Corespondentul 

l.Șcînteii", Constantin Căprarii). 
! — La cluburile muncitorești, 

casele de cultură și la cămi
nele culturale din județul Pra
hova au loc: in aceste zile ma
nifestări evocatoare dedicate

celei de-a 29-a aniversări a in
surecției naționale antifasciste 
armate sub genericul ..August 
eroic". Astfel, săptămină' tre
cută. iubitorii de artă ploieșteni 
au asistat la vernisajul expozi
ției de artă plastică a artiști
lor prahoveni ..Omagiu elibe
rării". La întreprinderile ..Doro
banțul", „Dero". ..1 Mai" din 
Ploiești, la casele de cultură din 
Sinaia. Mizil, Urlați au fost 
prezentate expuneri și organi
zate simpozioane in care au fost 
evocate momente importante din 
istoria socialistă a țării.

★
DROBETA TURNU-SEVER1N 

(Corespondentul „Scinteii", ‘V. 
Tătaru). — Sub egida Comite
tului județean de cultură și 
educație socialistă Mehedinți, 
in localității^ din județ a înce
put festivalul cîntecului, dansu
lui și portului popular. „Dialo
gul generațiilor", care "se înscrie 
în seria manifestărilor cultu- 
ral-artistice dedicate zilei de

23 August. Noua manifestare 
cultural-arțiștică,, aflată la pri- . 
ma ediție și care se va desfă
șura in trei etape — comunală, 
intercomunală și județeană — 
iși propune să descopere noi ta
lente interpretative, să valo
rifice bogatele tradiții folclorice 
din județ, să dea un nou im
puls activității ce se desfășoară 
în cadrul căminelor culturale.

★
Muzeul de artă din Craiova, 

in colaborare cu Galeria națio
nală a Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România, a 
organizat la Craiova o expozi
ție dedicată zilei de 23 August. 
Ea cuprinde 90 de tablouri sem
nate de maeștri ai picturii ro
mânești: Nicolae Grigorescu, Ion 
Andreescu și Ștefan Luchlan, 
lucrări ce redau aspecte din 
viața socială, din lupta desfășu
rată de cei obidiți pentru drep
tate și libertate națională, pei
saje reprezentind frumusețile 
patriei noastre.

* Marți, 21 august, o nouă premie
ră a Teatrului T.V. cu „Descoperirea 
familiei", dramatizare după ro
manul cu același nume al lui Ion 
Brad, de Virgil StocnescU.' Adapta
re pentru T.V. în colaborare cu Ro- 
dică Rarău. Ih rolul principal, intr-o 
creație memorabilă. Amza Pellea. 
Distribuția prestigioasă mai include 
pe Ion Bessoiu, Marga Anghelescu, 
Ion Marinescu, Ernest Maftei, Matei 
Alexandru. Traian Stănescu. 
plan, Vistrian Roman, Lucian 
rel, Dorina Lazăr, Monica 
etc. Regia : Cornel Popa.

Și tot n»a tras 
învățăminte I

• Pe scurt.

Corespondenții

C. Di- 
Muscu-
Ghiuță

EXPOZIȚII
— Marți. 21 august, orele 18,30, la 

Galeriile de artă „Orizont" are loc 
vernisajul expoziției de dlsagn și 
artă decorativă, semnată de Viorica 

' Colpacei, V, Costăchescu-Ghețiu, 
Teofil Ghețiu.

— Miercuri, 22 august, orele 19,00, 
la Galeriile de artă „Galateea" se 
va deschide expoziția de grafică 
aparținînd lui Marcel Condor.

CIBINIUM ’73 ECRANUL
Duminică, la Sibiu, 

Mediaș, ca și in alte 
numeroase localități 
din județ, au răsunat 
ultimele acorduri ale 
festivalului „Cibi-' 
nium", ediția 1973, 
cane a polarizat, timp 
de o săptămină,. aten
ția, a mii și mii de si- . carea potentelor cul- 
bieni. Ce roade a cu
les aceasta a Vl-a edi
ție a „Cibinium“-ului 7

— Am ținut, mult •— 
ne-a, spus tovarășa 
Maria Fanache, pre
ședintele Comitetului 
județean de cultură și 
educație socialistă Si
biu — 
ție a 
născut 
tul și 
el miezul 
tradiții culturale 
biene și gindirea- ge
neroasă a promotori
lor „Astrei" — să 
constituie un omagiu 

' adus artelor plastice, o 
' modalitate de a ilus
tra. printr-un apropiat 
dialog cu publicul 
larg, preocupările și e- 
forturile ce se depun 
pentru transpunerea 
in viață a hotăririlor 
plenarei din noiem
brie 1971, referitoare 
la apropierea artei de 
realitățile atit de bo
gată -Șle anilor noștri ; 

•. să''constituie, în a-
cțflaSșiădtimp, o moda-" ____ v_ _____ ....
litate de a ne verifi- populari din județ și 
ca forțele, de a ne altele, 
confrunta cu creatorii „Cibinium ’73“ 
din alte centre ^cultu- . constituit, dincolo 

o ocazie fericită pen
tru etalarea a nume
roase lucrări care să 

. releve, talentul artiști
lor plastici sibieni in 
abordarea realităților 
contemporane, și un 
colocviu larg — cu 
participarea unui nu
meros public — pe

val, conturează, incă 
de pe acum, ideea că 
ediția 1973 a festiva
lului a însemnat un 
real succes, o amplă 
manifestare, încărcată 
de multiple și convin
gătoare satisfacții in 
ce privește valorifi-

si-

ca această edi- 
festivalului — 
odată cu jude
care poartă în 

bogatelor 
si-

turale și artistice 
biene.

„Cibinium ’73“ a 
vedit un caracter 
nitar remarcabil, 
prindu-se, ca la 
care nouă ediție, la o 
altă ramură a artei. 
După ce in anii tre- 
cuți au evoluat pe 
scena festivalului tea
trul, muzica. literatu
ra, de astă-dată a 
fost rîndul artelor 
plastice. Au fost des
chise nu mai puțin de 
28 expoziții, din care 
3 de nivel național — 
sculptură contempora
nă, sculptură în lemn, 
pictură contemporană 
— cu participarea u- 
nor artiști plastici ca 
Ion Jalea, Vida Gheza, 
George Apostu. Henri 
Catargi, Ion Săliștea- 
nu și alții ; două sa
loane județene de 
pictură și sculptură și 
altul de grafică și 
artă decorativă ; 7 ex- 

" 'poziții ' de’' grup sau 
personale ale artiștilor 

'"'ath'atbri’ și’’ ’fcreatăt'ilbr

rale ale țării. Consi- 
. der. că ce s-a făcut 

răspunde in bună 
parte, după părerea 
mea, acestor dorințe.

Am consemnat o 
opinie, care, alături 
de impresiile poziti
ve ale numeroșilor 
participant! la festi-

do- 
u- 
o- 

fie-

a 
de

teme 
artei 
porane, 
dovedindu-și 
rul său de masă. Con
vorbirea cu publicul 
pe tema „Modalități 
de expresie ale artei 
contemporane!', sim
pozionul „Direcțiile de 
dezvoltare ale artei . 
populare contempora
ne din județul Sibiu" 
ca și alte asemenea 
dezbateri sint numai 
citeva exemple în a- 
cest sens.

„Cibinium ’73“ s-a 
impus, de asemenea, 
printr-o nouă formă 
de dimensionare a 
festivalului : numeroa
sele și multilateralele 
sale manifestări au 
început . de astă-dată 
încă de la 1 martie 
a.c. și se vor încheia 
la 30 decembrie, une
le din ele prelungin- 
du-se chiar 
viitor. Demn de sub
liniat 
tul că în săptămină 
12—19 august au fost 
dezvelite numeroase 
lucrări sculpturale și 
busturi. printre care 
cel al lui August Tre- 
boniu Laurian, în sa
tul Fofeldea. locul de 
naștere al s'îrăl'ycitu-. 
lui cărturar din vea
cul trecut. Tnc.aceeași'-..!, 
ordine de idei notăm 
că ieri, înainte de fes
tivitatea de închidere 
a festivalului în par
cul din fața venerabi
lei biblioteci 
s-au dezvelit 
le lui Andrei 
nu și Andrei

stringente ale 
plastice contem- 

prin aceasta 
caracte-

in anul

este și fap-

sibiene, 
busturi- 
Mjîr.eșa- 
Șaguna.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

cu Constanța Cîmpeanu.
a. 21,45 Roman foileton : ..Verișoara
T W Bette“. Producție a Televi-V ziunii franceze. Ecranizare

• • > după romanul cu același ti-

Regia Ives-Andr6 Hubert.
PROGRAMUL I Partea a Ill-a.

22.25 24 de ore.
16,00 Jocurile mondiale univers!- 22,45 Sport. Jocurile mondiale u-

, tare. Selecțiuni Înregistrate niversitare. Selecțiuni înre-
de la Moscova. gistrate de la Moscova.

17,30 Al IX-lea festival national
de folclor de pe litoral. Se- PROGRAMUL 2
lecțiuni din spectacolul pre-

• zentat de județul Suceava. 20,00 Muzică ușoară cu Corina
18,00 Telex. Chiriac.
18,05 I^a ordinea zilei. Azi, județul 20,20 Film serial : Umbrele dis-

Olt. par în plină zi“. Producție â
18,20 Căminul în județul- Caraș- studiourilor de televiziune

Severin. sovietice. Ultimul episod.
15,00 Ecranul — emisiune de ac- 21,25 Cărți și idei.

tualitate și critică cinemâto- — Discuție asupra lucrării :
grafică. ..Constantin Dobrogeanu-

19,in 1001 de seri : „Bună dimi- Gherea" de Damian Hure-
neața. poveste !“ . zeânu. Participă : dr. Nicolae

19,30 Telejurnal. • In cinstea ma- Copoiu, prof. Alexandru
rii sărbători. Dima și prof. Ivanciu Nico-

20.00 Avanpremieră. lae Văleanu.
20;05 Incandescență. Cuvînt fier- — ..Cărți despre care se vor-

binte despre muncă și dă- beșt.e“ — interviu cu acad.
ruire în muncă. Eroii re- Alexandru Graur.
portajului : furnaliș.tii de la — Curier editorial.
Uzina de metale neferoase 21,55 Concert de muzică contem-
Copșa Mică. porană românească, o Du-

20;35 Publicitate. mit.ru Bughici — Uvertura
20,40 Revista literar-artistică TV. festivă a Pascal Bentoiu —

. „A te sprijini pe propriul Trei imagini bucureștene •
tău pămînt". 0 Sigismund Toduță — Ba-

Si,20 Pagini din operete moderne lada steagului.

ț

ț 
î 
î

ț

ț 
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Filme de scurt-metraj
pe ecranele Capitalei

20-26 august

FLOREASCA. ARTA : Film de
dicat vizitei președintelui Nicolae 
CeâușeScu in Italia, San Marino și 
Vatican; LUCEAFĂRUL. CAPI
TOL : Premiera după 75 de ani ; 
FAVORIT : Orizont științific nr. 
7/1973 ; DOINA : Lumea invizibilă 
a Deltei : EXCELSIOR, FLAMU
RA : Răspunderea stăpinilor ; GRI- 
VIȚA : Madrigalul la 10 ani ; 
ÎNFRĂȚIREA : Imagini
tice.; BUZEȘTI, GIULEȘTI, GLO
RIA, PROGRESUL : Cartea de 
vizită : DACIA, AURORA : Zilele 
și nopțile 
Suflet din 
UNIREA : 
noapte ; 
nești
unui pierde-vară ;
Domnia sa pietonul ; COTROCENI ; 
Albrecht Diirer (R.D. Germană) ; 
PACEA : Pietre și măslini (R.S. 
Cehăslbvaeă) ; CRÎNGÂȘI, VOL
GA : Microfabule ; MELODIA,

unui bărbat ; BUCEGI : 
sufletul neamului său ; 

Circulația pe timp de 
LIRA :

DRUMUL SĂRII :

Premiera filmului 
românesc 

„Departe de Tipperary"

Tn holul cinematografului „Pa
tria", „Casa de filme numărul" pa
tru" . a organizat, în cinstea celei 
de-a 29-a aniversări a insurecției, 
naționale antifasciste armate de Ia 
23 August. 1944, expoziția de sce
nografie : „Filme inspirate din is
toria eliberării tării și a consolidă-

Astă-seară are loc, la cinemato
graful „Patria", premiera de gală ___  _____ _ ,__  .. _ ... __
a filmului „Departe de Tipperary", ri[ puterii populare". (Expun :’ Li- 
realizat de regizorul. Manole Mar
cus, după un scenariu de . Ti
tus Popovlci și Petre Sălcudeantl. 
Producție a „Casei de filme numă-

• rul patru", „Departe de Tipperary" 
— a cărui acțiune se petrece în 
anii 1946—1947 — continuă seria e- 
vocărilor bazate pe realități și eve
nimente autentice din perioada 
imediat următoare eliberării, serie 
începută cu filmul „Cu mîinile ‘cu
rate". In distribuția noii realizări : 
Fory Etterle. Ilarion Ciobanii, Ma
ria Clara Sebok. Victor Rebengiuc, 
Maria Rotaru, Ernest Maftei. Pe
ter Paulhoffer, Vasile Pupeza, 
ZephP Alșec. Mânu Nedeianu. Con
stantin Dinulescu, Virgil Mogoș. 
Imaginea — Nicu Stan ; muzica — 
George Grigoriu ; decoruri — 
Aureliu Ionescu ; costume — 
dia Luludis. Filmul a fost reali
zat cu concursul Ministerului de 
Interne, in studiourile Centrului de 
producție cinematografică „Bucu
rești".

■ viu Popa, Aiireliu Iohescu, Virgil 
Moise).

★

în această săptămină mai sint 
programate, în premieră, filmele :

• Cutezanță — producție a stu
diourilor sovietice, în . regia lui 
Ghiorghi Iungvald-Hilkevici. Film 
de spionaj, evocind un episod al 
luptei de. contrainformații împotri
va Germaniei hitleriste. Cu Niko
lai Olialih, Vladimir Guliaev, 
lentina Grișkina.

Va-

arh.
Li-

• Englanline — producție a 
diourilor franceze, in regia 
Jean-Claude Brialy. O poveste 
sâcrată vieții și relațiilor de fami
lie. interpretată de Valentine Tes
sier, Claude Dauphin, Odile Versois 
ș.a.

stu- 
lui 

con-

AGENDA MUZICALĂ
— Tn această săptămină iși începe 

turneul in țara noastră o formație 
de muzică ușoară din Cuba, cu spec
tacolul „Saluto Cubano". Din 22 au
gust, artiștii cubanezi vor susține 
concerte în orașele Bacău, 
Gh, Gheorghiu-Dej, Roman.

Brăila, Buzău și. in 
septembrie, la Bucu-

Neamț. Galati,
31 august și 1 
reșști.

f ■ •

Buhuși, 
Piatra

— „IALLA", cunoscuta formație 
vocal-instrumentală din U.R.S.S., va

fi prezentă intre 22 și 30 august pe 
scenele teatrelor din Tulcea, Etorie- 
Sud, Eforie-Nord. Constanta, Sinaia, 
Vălenii de Munte, și, in 27 august, 
la București.

— Ne este oaspete și Ansamblul 
national de folclor din R. A. Egipt. 
Artiștii egipteni iși încep turneul cu 
un spectacol la Arad (21 august)., a- 
poi vor evolua în fața spectatorilor 
din Deva, Brașov . și București (26 
august, Sala Palatului).

Cînd l-au ales pre
ședinte, cooperatorii 
din comuna Olanu, 
județul Vîlcea. și-au 
pus mari speranțe în 
Gheorghe . Căpățînâ. 
Dintr-o scrisoare adre
sată redacției aflăm 
însă că ei. în loc să 
facă totul penlru păs
trarea și dezvoltarea 
avutului obștesc al 
cooperativei, pentru 
binele membrilor ei, 
se ocupa mai mult de 
prosperitatea gospodă
riei sale personale, și 
a "neamurilor. .Bine
înțeles, prin încălcarea 
normelor de etică și e- 
chitate socialistă, prin 
comiterea de abuzuri 
in dauna avutului ob
ștesc.
. Din răspunsul . Co
mitetului județean de 
partid Vîlcea, sențnat 
de tovatășul prim-se- ■ 
cretar Petre Dănică, 
aflăm că el a' mc"s 
pină acolo incit a fa
vorizat unele elemen-, 
te speculative să co
mercializeze vagoane 
de porumb sub protec
ția unor delegații sem
nate de . președinte, 
dar neînregistrate la 
C.A.P. E/. 
chiar și .un act prin 
care atesta, contrar a- 
devărului. câ porum
bul ar fi fost al coope
rativei.

în răspuns sint re
date, ,pe citeva pagini, 
și alte abuzuri comise 
de. Gheorghe Căpățină 
in calitatea .pe care a 
avut-o.

Aflăm în continuare 
din răspuns că „față 
de această situație, to
varășul Gh. Căpățină 
a fost discutat. în bi
roul comitetului jude
țean de partid și sanc
ționat cu vot de blam... 
Adunarea generală a 
cooperativei, unde ș-au 
arătat abaterile lui, a 
hotărît, în urma anga
jamentelor pe care și 
le-a luat, doar cu ci
teva voturi împotrivă, 
să fie menținut în 
funcție". Dar președin
tele n-a tras înVăță- 
rjiintele necesare, ci — 
după cum se afirmă în 
dăspțtns — ;,a continuat 
s’ă comită abateri" 
dind rudelor pămînt 
mai mult și de o cali
tate mai bună 
altor membri coopera
tori', pentru a-1 lucra 
in acord global ; tatăl 
său â, continuat să .fa
că, în interes personal, 
cărăușie . cu atelajul 
cooperativei etc., etc. 
„în această situație, 
precizează răspunsul,

tovarășul Gh. Căpă- 
țină a fost pus in dis
cul ia adunării generale 
a • C.A:P. și scos din 
funcția de președinte". 
De data aceasta, deci, 
cooperatorii au hotărit 
să taie răul de la ră
dăcină. Era și timpul !

Gospodarii 
la lucru

GorJ : înlocuit
podețul tubular exis
tent cu unul dalat, din 
beton armat, care asi
gură colectarea și 
scurgerea integrală și 
rapidă a întregului de
bit de apă rezultat din 
precipitații. In felul 
acesta gospodăriile 
din satul Sipotu, co
muna Turburea, nu 
vor mai fi inundate".

Cititorul nostru San
du Dumitru ne-a scris 
că locuiește prin apro
pierea parcului „23 
August" din sectorul 3, 
plin adesea cu vizita
tori. „Păcat însă că 
aspectul, felul în care 
este amenajat și între
ținut, in ultimul timp, 
acest loc de agrement, 
lasă de dcit" — arăta 
cititorul. In continua
rea scrisorii sale, el 
făcea o seamă de ob
servații și propuneri 

..in legătură cu mai bu
na folosire și gospodă
rire a parcului.

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
sectorului 3. căruia re
dacția i-a trimis sesi
zarea, ne-a răspuns, cu 
o intirziere .de aproape 
3 . luni (probabil că 
s-a așteptat să se în- 

__ D_____ ___ ■ făptuiască toate măsii- 
E1 a semnat rile. stabilite, dar, ori

cum, trebuia să fim 
iheunoștiințați asupra 
soartei scrisorii) că 
„parcul «23 August» a 
fost reamenajat in în
tregime,!. dîndu-i-se un 
aspect foarte frumos, 
executîndu-sfc urmă
toarele lucrări : s-au 
săpat toate peluzele 
degradate și s-au se
mănat cu gazon ; s-au 
plantat, în primăvară, 
arbori și arbuști foioși 
și coniferi, din spe
ciile, cele mai valoroa
se, —: brad argintiu, 
magnolia, tei. șl arbori 
pletoși ; s-au reparat 
și vopăit toate băncild 
și obiectele de joacă 
pentru copii ; s-a în
ființat un nou teren de 
joacă ; teatrul de pă
puși a fost renovat și 
au început să fie date 
spectacole ; s-au 
faltat toate aleile din 
parc ; s-au amenajat 
un. teren de tenis și 
un teren de volei ; a 
luat ființă o bibliote
că, deschisă zilnic in
tre orele 12—21.00. Cu 
alte cuvinte, stimate 
D. Sandu, speranța ex
primată de d’v. în .scri
soare „ca cele semna
late să ajungă la ure
chile celor în 
pentru ca să se pună 
capăt, acestei stări de 
lucruri", a devenit o 
realitate.'

Comitetul de cultură 
,și educație socialistă 
al județului Brăila : 
„Căminul cultural din 
satul Țepeș Vodă a 
fost renovat și dotat 
cu un televizor, apa
rat de radio și mate
riale de club. De ase
menea, s-a întocmit 
programul de activita
te al acestuia, ținin- 
du-se seamă de pre
ferințele cetățenilor 
satului".

înireprlnderca de in
dustrializare a laptelui 
București : ..Pentru a 
evita deprecierea lap
telui dulce, întreprin
derea a organizat li
vrarea acestuia către 
organizațiile comer
ciale în două etape, o 
livrare de noapte șl 
una in cursul zilei".

as-

decît drept,

Concis, la obiect
Direcția Județeană 

de drumuri și poduri

executiv 
popular

ceea
ne- 
în

Comitetul 
al Consiliului 
al municipiului Galați: 
,,In cadrul complexu
lui comercial din, mi- 
croraionul 17 exista o 
singură unitate de le
gume și fructe, 
ce nu satisfăcea 
voile locatarilor,
consecință, s-a stabilit 
cu directorii de la 
C.L.F. și Agrocoop să 
înființeze, in această 
lună, incă o unitate. 
De, asemenea, s-au luat 
măsuri, prin adminis
trația pieței, să se a- 
menajeze un spațiu 
lingă complexul co
mercial, unde producă
torii individuali 
desfacă legume 
fructe. Tn ultima
rioadă, aprovizionarea 
cu mărfurile solicitate 
s-a îmbunătățit".

să
și 

pe-

Consiliul popular al 
județului Cluj : „Ana- 
lizind situația, împreu
nă cu Consiliul popu
lar al comunei Sin- 

‘marf'in,1 a rtfzuliât că 
în luna septembrie a.c. 
se va putea asigura 
cantitatea de stîlpi ne
cesari exti rii rețe
lei electrice in satul 
Cutca. După aceasta, 
prin întreprinderea de 
rețele electrice Cluj, 
vom planifica .realiza
rea acestei lucrări în 
trimestrul IV 1973".

Neculai ROȘCA

Cluj. Secvență din noua urbanistică

„Scînteii" transmit i

• Colectivele de muncă din 
cadrul întreprinderii județene 
de industrie locală MEHEDINȚI 
întimpină ziua de 23 August cu 
un bilanț remarcabil de reali
zări : prevederile de plan pe 
cele 8 luni ale anului au' fost 
îndeplinite cu 16 zile mai de
vreme. încă de la 15 august, 
colectivele de aici și-au Înde
plinit și depășit angajamentele 
anuale asumate in întrecerea 
socialistă.

• Valoarea muncii patriotice 
efectuate in acest an de cetățe
nii comunei Murgeni — VAS
LUI — va ajunge, in cinstea zi
lei de 23 August, la 5 milioane 
lei, cifră de două ori mai mare 
decit angajamentul anual. Cetă
țenii' au participat voluntar 
la intreținerea a peste 20 de 
km drumuri, la construc
ția unor noi săli de clasă, uni
tăți comerciale, o piață agroa- 
limentară, poduri, cișmele.

• în stațiunea balneoclimate
rică GOVORA a fost deschis 
un muzeu in care sint eypuse 
principalele descoperiri arheo
logice din această zonă. Vizita
torii au la dispoziție Ă bogată 
colecție numismatică numărind 
peste 600 de monede emise in 
secolele III—I i.e.n., vase de 
ceramică, unelte casnice de tip 
dacic, cărți rare din ediții prin- 
ceps etc.

• La SIBIU s-a construit cea 
mai mare și mai modernă libră
rie din județ. Noua unitate — 
„Luceafărul" —, care face parte 
din cel mai tinăr ansamblu arhi
tectonic al orașului, „Piața Uni
rii", dispune, între altele, de un 
mare sector de carte cu auto
servire.

• La BISTRIȚA, în piața cen
trală, s-a terminat construcția 
magazinului universal „Mercur". 
Raionul de tricotaje, galanterie, 
marochinărie și pălării este a- 
menajat pentru desfacerea pro
duselor prin autoservire. De la 
începutul anului și pină acum, 
in Bistrița s-au dat în folosință 
11 unități comerciale moderne.

• Patrimoniul turistic al ju
dețului HARGHITA s-a îmbo
gățit cu un nou obiectiv : mote
lul din comuna și microstațlu- 
nea balneară Praid. Clădirea, 
care aparține cooperației de 
consum, asigură găzduire con
fortabilă pentru oaspeții sosiți 
la tratament sau ca turiști, pu- 
nindu-Ie la dispoziție și un 
restaurant, un bar de zi și o 
cofetărie.

• O comisie de specialiști a 
analizat izvoarele minerale des
coperite în comuna Cucuter.i, 
județul IAȘI. Izvoarele au un 
debit de circa 30.000 litri în 24 
de ore, cu efect curativ in tra
tarea unor maladii, îndeosebi 
reumatismale. Așezarea Cucu- 
teni, cu vestite descoperiri neo
litice, va deveni, deopotrivă, un 
muzeu în aer liber și o stațiune 
balneară.

» în orașul AIUD s-a dat in 
folosință un modern complex 
comercial, situat în microraio- 
nul III, care cuprinde un maga
zin alimentar cu autoservire cu 
lacto-bar, cofetărie, tutungerie, 
magazine specializate pentru 
desfacerea peștelui, cărnii, le
gumelor și fructelor.

e In comuna Virfurile, din 
județul ARAD, a intrat în func
țiune o nouă stație de transfor
mare de 110 kw, care Îmbună
tățește considerabil alimentarea 
cu energie electrică a unei zone 
care cuprinde mine, alte obiec
tive economice, cartiere, pre
cum și un mare număr de lo
cuințe. /

• O nouă linie de tramvai a 
fost dată circulației pe Calea 
Buziașului, din municipiul TI
MIȘOARA, care face legătura 
cu noile obiective industriale 
construite in ultimii ani in par
tea de sud-est a orașului.

• Cu două luni mai devre
me, constructorii T.C.I. Cluj au 
început, in SATU-MARE, lucră
rile de construcție a unei fabrici 
de oxigen aparținînd uzinei 
„Unio". Noul obiectiv, împreună 
cu actuala capacitate în func
țiune, va asigura necesarul de 
oxigen pentru unitățile in
dustriale din județ.

• In comuna Godeni, județul 
ARGEȘ, a fost dată în folosin
ță o casă de nașteri și se află 
in stadiu de finisare un cabinet 
stomatologic.

1

ț

<

(Urmare din pag. I) mai brățară de aur, ci de 
platină Aparatura produsă 
intră în clasa de precizie 
0,5 la sută. Devansul pregă-' 
tirii cadrelor a fost impus 
de ceea ce se produce. Și 
se produce transplant de 
inteligență umană în ma
șini prin intermediul ci
berneticii. Totul este auto
matizat aici, cu excepția 
■oamenilor. Ei sînt ca nbi 
toți, fără pretenția de a 
constitui vreo elită siman
dicoasă ; tineri care iși 
scaldă trupurile bronzate 
în apa lacului Floreasca 
sau bat mingea pe. tere
nurile de sport din. fața. ur 
zinei. Mecanica fină plus 
electronica dau o speciali
tate care cere o îmbinare 
de o armonie perfectă. De 
aici, intoleranța „toleran
țelor" posibile, căci fieca
re aparat menit să coman
de un proces de producț’c 
trebuie să lucreze numai 
la parametrii optimi.

Căutîndu-1 pe maistrul 
sudor Traian Ion, șeful a- 
telierelor de sudură fină si 
lăcătușerie. despre care mi 
s-a spus că ar fi ■ un „as" 
în meseria sa, am între
bat unde-1 pot găsi 7 „Pes
te tot" — mi s-a răspuns. 
Mă așteptam să dau peste 
un om agitat, și am dat 
peste un energic profund,

calm, sfios chiar, care, 
mi-a declarat de la bun 
început că detestă publici
tatea. Are 46 de ani și st
rata ca de 35. De 30 de 
ani lucrează în1 meserie și 
a deprins cele mai rafi
nate procedee de sudură. 
Are doi fii. unul se pre
gătește penlru faculta

neri Viorel Vițu, Dan Crls- 
tea, Călin Spiride, Gheor
ghe Voicilă, Radu Lucian, 
Roland Ionescu, Tiberiu 
Paloșan, Gheorghe Palade 
și mulți- alții, autori de 
prototipuri care atestă 
contribuția tehnicii româ
nești la dezvoltarea auto
maticii, dar, in primul

rat fantastice din dome
niul ciberneticii, al meca
nicii fine și al electronicii, 
deoarece mereu se cer 
performanțe noi și calități 
competitive pe piața mon
dială".

Demnă de remarcat mi 
s-a părut observația aces
tui tinăr cadru de condu
cere care afirma cu sigu
ranță : „Fiecare inginer de 
la noi ar putea să-și facă 
o teză de doctorat cu tema 
inspirată din lucrul concret 
pe care il face".

★
Aș spune că F.E.A. nu 

este o simplă fabrică în 
care aparatele învață să-și 
însușească reflexul : „epi- 
dermă-creier-mînă", ci o 
stare de spirit. Aceea a 
conștiinței valorii de sine 
și a autoexigenței. A pro
duce aparate cibernetice de 
înaltă fidelitate care, prin 
complexitatea lor, constituie 
s.umumul gindirii tehnice 
românești din acest dome
niu, a produce elemente de 
automatizare care sînt me
nite să elibereze omul de 
munca cea mai dură acolo 
unde procesele de produc
ție impun o ritmicitate și 
o continuitate perfectă, re
prezintă nu numai o mare 
mindrie, dar și o inegalabi
lă satisfacție in desăvirșirea

actului de creație.
Ne-am obișnuit ‘să-i 

considerăm creatori numai 
pe cei ce lucrează in dome
niul artelor. Ei bine, 
verbul a crea mi se pare a 
se simți cel mai bine „la 
el acasă", aici, unde se 
elaborează acel lucru mai 
necesar omului decit orice 
artă : transformarea mun
citorului intr-lin om ca
pabil să stăpinească pro
cesele tehnice cele mai 
complicate, deschiderea lar
gă a porților viitorului 
în fața tuturor marilor ce
tăți ale industriei româ
nești. Că asta se poate 
chema „reproiectarea apa
raturii electronice prin 
transformarea subansam- 
blurilor cu circuite minia
turizate" sau „reproiectarea 
întregii arhitecturi a apa
raturii și a părții mecani
ce" sau „reproiectarea între
gii concepții funcționale a 
aparatelor cu urmări și 
soluții constructive, toate 
în ideea tipizării părților 
comune și a reducerii con
sumului de materiale și a 
manoperei" nu înseamnă 
decît a face ceea ce „cre
deam" că nu putem face și 
a constata ceea ce era cînd- 
va un va fi acum este șl 
va continua să fie tot mai 
înfloritor,.

înalta calificare a munci
torilor și tehnicienilor de la 
F.E.A. iși spune în așa grad 
cuvintul incit muncitorul 
Virgil Banaș, trimis pentru 
o operațiune de „service" 
la o uzină din țară, a tre
buit să accepte din partea 
tuturor de acolo apelativul 
de „tovarășe inginer" ca 
pe un atestat al nivelului 
tehnic la care și-a îndepli
nit misiunea.

Nu aparatele m-au fasci
nat la F.E.A., nici perfor
manțele lor tehnice, nici ze
cile de prototipuri menite 
să continue procesul de re- ' 
voluționărizare a. automati
cii românești, ci oamenii. 
Tinerii aceștia din uzină în
căpută pe mîinile unei me
dii de virstă de 23—24 de 
ani, „junii" despre care 
la început un tehnocrat de 
viță cam învechită spunea 
că „o să-și muște degetele" 
dacă, cu ei, vom reuși să 
producem elemente de ca
litate pentru automatizare. 
Nu știu dacă respectivul 
și-a mușcat degetele pină 
acum (are încă timp s-o 
tacă), dar cred că a trebuit 
să se scarpine cu ele în 
creștet a mițare. Căci la 
F.E.A. există o deviză : Me
seria nu trebuie să fie nu

MIORIȚA : Pentru o cauză dreap
tă ; VIITORUL : în căutare de noi 
țărmuri (R.P. Polonă) ; MOȘILOR : 
Orizont științific nr. 6 1973 ; 
POPULAR : Cetăți ale spiritului 
bulgar (R.P. Bulgaria) ; MUNCA : 
Simt oare planetele 7 (U.R.S.S.) ; 
COSMOS : Descoperirea unui mor- 
mint vechi de 2100 de ani (R.P. 
Chineză) ; TOMIS : Din fluviu 'iz- 

traco-gc- . vorăsc lumini ; FLACĂRA : Dis
cută cu altcineva ; VITAN : Ghici
tori ; MODERN : File de istoriț ; 
RAHOVA : România, țara mea ; 
CLUBUL UZ. REPUBLICA : Jubi
leul clubului Rapid ; TIMPURI 
NOI : Pentru o cauză dreaptă, File 
de istorie. Răspunderea stăpinilor, 
România — țara mea. Ritmuri ro
mânești 
haela ;
Căluțul 
mântui : 
Pirații i 
Pol.

Ritmuri româ- 
Visul 

FERENTARI : . ; DOINA : Alo, aici Mi- 
Bună dimineața, poveste ; 
cu coama albastră : Dia- 

; Comoara din piramidă ; 
Cosmosului ; Poveste de la

tea de electronică, altul, 
elev, adolescent de vreo 
17 ani, lucrează in timpul 
vacanțelor în uzină alături 
de muncitorii calificați.

Responsabilitatea față de 
caracterul metrologic, înăl
ța fidelitate care trebuie Să 
confere, clasei de precizie 
indicate linearitatea necesa
ră, fac ca unele dintre celă 
mai avansate cadre tehni
ce să „pună mina" pe 
uneltele de creație și să 
elaboreze cot la cot cu teh
nicienii și cu muncitorii. 
Așa au crescut și âu ajuns 
la munci de mâră răspun
dere in Uzină tinerii ingi

rînd. oameni care au cres
cut uzina dindu-i faimă șl 
prestigiu și crescînd odată 
cu ea

Inginerul-șef al uzinei. 
Florea Tănase. autor al 
prototipului unui aparat de 
afișare cifrică a temperatu
rilor, preferă să ne vor
bească mai curînd' despre 
realizările tehnice ale cole
gilor săi decît despre pțo- 
pria să muncă de creație. 
După el, „a fi inginer la 
F.E.A. înseamnă a face 
față unor probleme cu to
tul $i cu totul noi și a ține 
pasul cu progresul conti
nuu, dă proporții Cu adevă

mit.ru
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„CUPA DAVIS"„Năstase îl copleșește pe Riessen,România egalează scorul44
După primele două partide de 

simplu, in meciul de tenis România— 
S.U.A., care se dispută la Alamo 
(California), în cadrul semifinalelor 
interzonale ale „Cupei Davis", scorul 
este egal : 1—1. Gazdele au luat 
conducerea prin victoria lui Stan 
Smith, învingător cu 7—5. 6—1, 6—3 
în fața lui Toma Ovici. După cum 
ne și așteptam. Toma Ovici a avut 
mari dificultăți în a se acomoda cu 
acest teren de ciment. După meci. 
Stan Smith, jucătorul r numărul unu 
al .S.U.A., a declarat presei : „Ovici 
este nn bun și constant jucător. Cred 
însă că a avut mari probleme dato
rită suprafeței de ciment".

Sub titlul „Năstase îl copleșește pe 
Riessen, România egalează scorul cu 
Statele Unite : 1—1“, cotidianul 
„Washington Post" publică un co
mentariu asupra meciului, in care 
subliniază. printre altele : ..în cel 
de-al doilea joc al meciului. Riessen 
nu a avut absolut nici o șansă con
tra lui Năstase, care a folosit mingi

lungi, plasate abil pe fundul tere
nului. și reveruri trimise in forță. 
plimbindu-1 pe adversarul său ame
rican pe tot terenul și in tot timpul 
celor trei seturi (6—2, 6—4, 6—2).

Năstase. ținîndu-și temperamentul 
sub control, in ciuda mai multor de
cizii dubioase ale arbitrilor și a ga
leriei foarte gălăgioase, a reușit 5 
break-uri, înfringîndu-1 iară nici un 
drept de apei pe Riessen in numai 
trei seturi. Jucătorul american nu a 
putut găsi o tactică adecvată pentru 
a răspunde reverelor lui Năstase și 
cel puțin de 10 ori a fost surprins 
de român pe picior greșit șl pe par
tea inversă a terenului...'’.

C. ALEXANDROAIE
N. R. Partida de dublu din cadrul 

meciului România — S.U.A. se dispu
tă. după ora Bucureștiului. noaptea 
tîrziu. La ora cind încheiem această 
ediție, partida incă nu a inceput.

Despre Ilie Năstase agenția 
„France Presse" transmite că 
el a dovedit la Alamo o ex

celentă formă de ioc...

UNIVERSIADA 73

Sportivii noștri s-au distins în turneul
de lupte greco-romane

Dacă in prima zi a competițiilor 
atenția a fost concentrată asupra 
marii arene de la Lujniki, unde au 
predominat întrecerile de atletism, 
in zilele următoare ziariștii și pu
blicul au pornit-o și spre alte locuri 
unde se desfășoară dispute pasio
nante. Citeva impresii despre com
portarea lotului sportivilor români :

în primul rînd — la scrimă. und.e 
a fost cucerit primul trofeu, medalia 
de argint, care a revenit lui Mihai 
Țiu. clasificat după sovieticul Vasili 
Stankovici. Mă rezum la una din 
aprecierile specialistului sportiv so
vietic al agenției T.A.S.S.. spre .a 
împărtăși citeva din aspectele corn-, 
portarii floretistului român : ..Stan
kovici — Țiu. Această întilnire ar fi 
putut înfrumuseța un turneu de ori
ce rang. Studentul bucureștean. de 
altfel finalist al campionatului mon
dial din 1973. s-a aruncat tot timpul 
înainte, apoi a punctat cu măiestrie. 
Stankovici conducea la un moment 
dat cu 4—3. A pierdut insă cu 4—5. 
I.ui Țiu i se deschisese drumul 
spre medalia de aur. îl învinsese și 
pe campionul lumii din anul 1971. La 
următoarea întilnire insă a fost 
învins de... japonezul Makisita !“.

Plăcută surpriză oferită de gim- 
naștii români in competiția din pa
latul sporturilor a fost, de aseme-

CORESPONDENTA SPECIALA

nea. viu comentată de ziariști și 
public. „Cvartetul" gimnaștilor ro
mâni, alcătuit din Dan Grecu, Ni-, 
colae Oprescu, Borș Mlhai și Con
stantin Petrescu, a acumulat 161.5 
puncte, elasifieîndu-se pe locui trei, 
după U.R.S.S. și Japonia, și cuce
rind o medalie de bronz la această 
delicată disciplină.

La citeva zeci de kilometri de sta
dionul din Lujniki, în parcul Sokol
niki. voleibalistele noastre au oferit 
spectacole de o reală frumusețe, iz-

butind acel 3—2 cu redutabila echi
pă a Japoniei, 3—1 — cu echipa 
Ungară și, in sfîrșit. relativ comoda 
victorie cu 3—0 asupra echipei 
S.U.A.

Gu un vădit, interes sînt așteptate 
rezultatele finalei de lupte greco- 
romane, pe care le vom afla însă 
seara tîrziu. Căci victoriile înainte 
de termen ale lui Gheorghe Bercea- 
nu și Nicu Gingă. tușurile realizate 
de Victor Dolipschi, Ion Negul . Stai - 
cu Olteanu, Horvath Tiberiu inspiră 
speranțe la medalii.

ș; ‘.Li D-UlțlA,,

FOTBAL: DIVIZIA A

ETAPA A III-A
Rezultate tehnice

DINAMO — A.S.A. TG. MUREȘ 5—1 (1—1). Au marcat : Păslaru (A.S.A. 
— mih. 32). Dinu (Dinamo — min. 38), Georgescu (Dinamo — min. 52 din 
penalti și mih. 59), Dumitrescu (Dinamo — min. 62), Nunweiller (Dinamo — 
min. 85).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—2 (0-1). 
Au marcat : Bulan (Craiova — min. 40), Țarălungă (Craiova — min. 51).

JIUL — F.C. CONSTANȚA 0—1 (0—0). A marcat: Tănase (F.C.C. — 
min. 77). .»

POLITEHNICA IAȘI —' C.F.R. CLUJ 1—0 (1—0). A marcat : Dănilă 
(min. 27).

„U" CLUJ — SPORTUL STUDENȚESC 2—1 (1—1). Au marcat : Mureșan 
(„U“ — min. 20), Constantin (Sportul — min. 26), Uifăleanu („U“ — min. 67 
din penalti).

S. C. BACAU — F. C. PETROLUL 1—0 (1—0).' Au marcat : Slnăueeanu 
(S.C.B. — min. 33).

F. C. ARGEȘ — C.S.M. REȘIȚA 1—1 (0—0). Au marcat : Nestorovlci 
(C.S.M.R. — min. 60), Dobrin (F. C. Argeș — min. 79).

STEAGUL ROȘU — RAPID 1—0 (0—0). A marcat Șerbănolu (min. 65).
STEAUA — U. T. ARAD. La ora cind se încheie această ediție meciul se 

află in curs de desfășurare.
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C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița ; Rapid — „U“ Cluj ; Steagul roșu — F. C. 
Argeș ; U. T. Arad — Dinamo : Sportul studențesc — S. C. Bacău ; Univer
sitatea Craiova — Politehnica Iași ; Politehnjca Timișoara — F. C. Constan
ța ; F. C. Petrolul — Jiul ; A.S.A. Tg. Mureș — Steaua.

DIVIZIA B
Seria I : C.S.U. Galați—C.S.M. Su

ceava 1—2 ; Ceahlăul P. Neamț — 
.F.C. Galați 1—0 : Metalul Plopeni — 
Caraimanul Bușteni 5—1 ; Construc
torul Galați — Metalul Mija 2—0 ; 
Gloria Buzău — Oțelul Galați 5—2 ; 
C.F.R.. Pașcani. — Petrolul Moinești 
1—1 : Știința Bacău — Viitorul 
Vaslui 6—1 ; Progresul Brăila — Ce
luloza. Călărași 1—1 : Delta Tulcea — 
Victoria Roman 4—2.

Seria a II-a : Dunărea Giurgiu — 
S.N. Oltenița 4—1 ; Metrom Brașov 
— C.S.M. Sibiu 1—2': Metalul Bucu
rești — Carpați Brașov 3—0 : Chi
mia Rm. Vilcea — Dinamo Slatina 
4—1 ; Progresul București — Gaz

Metan Mediaș 1—lî.C.S. TîrgOviște
— Autobuzul București 3—0 ; Elec- 
troputere' Craiova — Minerul Mo- 
tru 2—0 ; Nitramonia Făgăraș — Fla
căra Moreni 2—2.

Seria a III-a : Minerul Anina — 
F.C. Bihor 2—1 :. Metalurgistul Cu- 
gir — Textila Odorhei 0—1 : C.F.R. 
Arad — U.M. Timișoara 2—3 ; Glo
ria Bistrița — Minerul Cavnic 3—1 ; 
Olimpia Satu-Mare — Arieșul Turda 
2—0 ; C.F.R. Timișoara — Ind. Sirtnei 
Cîmpia Turzii 0—0 ; Olimpia Oradea
— Mureșul Deva 3—0 : Corvinul Hu
nedoara — Victoria Cărei 0—1 ; Mi
nerul Baia Mare — Vulturii Textila 
Lugoj 4—0.

FOTBAL IN EUROPA
A început și campionatul de fotbal 

al R. D, Germane. Jucîuă în depla
sare. formația Carl Zeiss Jena a în
vins Cu 3—0 echipa Rotweiss Erfurt. 
Alte rezultate înregistrate.: Motor 
Zwickau—Hansa Rostok 2—0 ; Dy
namo Berlin—Chemie Leipzig 3—0 ; 
Energie Cottbus—Karl Marxstadt 
1—1 : Lokomotiv Leipzig—Stahl Rie
sa 2—2 ; F. C. Magdeburg—Wismut 
Aue 2—1.; Dynamo Dresda—Vor- 
w.Srts Frankfurt pe Oder 1—1.

în turneul internațional de fotbal 
de la Huelva (Spania), echipa sovie
tică Dinamo Tbilisi a învins cu sco
rul de 4—2 (în urma loviturilor de 
la 11 m), pe Atletico Madrid. La

sfirșitul timpului regulamentar ■ de 
joc., scorul era de 0—0. In finală, Di
namo Tbilisi va întîlni echipa 
Beniics Lisabona, care a întrecut cu 
2—1 (1—0) pe Derby County (An
glia).

Campionatul Franței a continuat 
cu desfășurarea . meciurilor din ca
drul etapei a 4-a. Iată rezultatele în
registrate : Nice—Lyon 4—1 ; St. E- 
tienne—F. C. Paris 4—0 ; Nantes— 
Anvers 1—0 ; Bastia—Rennes 2—1 ; 
Nancy—Reims 2—2 : Troyes—Lens 
4—1 ; Nîtnes—Marsilia 4—1 ! ; Se
dan—Sochaux 1—1 ; Strasbourg—Mo
naco 3—1 ; Bordeaux—Metz 3—1.

în clasament conduce St. Etienne, 
urmată de Nantes și Lyon.

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Dragă tovarășe Ton Duc Thang,
Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări 
și urări de bine și sănătate, în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al întregului popor român și al meu personal.

Vă doresc din toată inima noi și tot mai mari succese în activi
tatea dumneavoastră consacrată construirii socialismului în Republica 
Democrată Vietnam, realizării țelurilor și aspirațiilor fundamentale ale 
poporului vietnamez, sub conducerea înțeleaptă a Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, consolidării păcii în Vietnam și în întreaga 
Indochina.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și solida
ritate militantă dintre popoarele și țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare mereu ascendentă, multilaterală și fructuoasă, spre binele popoare
lor român și vietnamez, în interesul cauzei păcii și al socialismului 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Președintele Republicii Elene
ATENA

Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Elene, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, Excelență, cele mai cordiale 
felicitări și urări de succes în activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, stimă 
reciprocă și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Elenă, fundamentate pe principiile bunei vecinătăți, respectării. inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului reciproc, se vor dezvolta și mai 
mult. în viitor, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și 
securității în regiunea balcanică, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vizita delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Franța-România din Senat

Duminică dimineața a avut loc la 
Palatul Marii Adunări Naționale o 
întilnire prietenească intre membrii 
delegației Grupului parlamentar de 
prietenie Franța—România din Se
nat. condusă de Pierre Christian 
Taittinger. președintele grupului, care 
face o vizită in (ara noastră, și 
membrii Comitetului de conducere 
al Grupului parlamentar român pen
tru relațiile de prietenie România— 
Franța.

Din partea română au participat 
acad. Ilie Murgulescu, vicepreședin
te al M.A.N., președintele Grupului 
parlamentar român pentru relațiile 
de prietenie România-Franța, Traian 
Ionașcu, vicepreședinte al grupului,

precum și deputății acad. Stefan 
Bălan, Teodora Serșun, Irina Răchi- 
țeanu, Mircea Rebreanu, membri ai 
grupului.

A fost prezent Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

în onoarea delegației Grupului 
parlamentar de prietenie Franța- 
România din Senat, acad. Ilie Mur
gulescu a oferit duminică un dejun.

în aceeași zi. membrii delegației 
Grupului parlamentar de prietenie 
Franța-România din Senat au vizitat 
cartiere ale Bucureștiului, Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România șl Muzeul satului.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de ziariști
din R. P

Dumlhică dimineața a sosit in Ca- 
pitală b. delegație, de ziariști din Re
publica Populară Chineză, condusă 
de Cen Ceun, membru în conducerea 
ziarului ..Jenminjibao", care va face 
o vizită de prietenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intîmpinați de re-

Chineză
prezentanți ai conducerii ziaruiuF 
„Scîntâi'â” și'aL UfîiUnil ziariștilor. ;de 
funcționări din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan. am
basadorul R. P. Chineze, la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea

„Cupa Europei44 
la natație

MASCULIN : La Bratislava, în 
grupa B a „Cupei Europei" la na
tație (masculin), înotătorii formației 
române O. Ressler și D. W. Wet- 
ternak s-au clasat pe locul doi în 
probele de 100 m bras și 200 m 
,miLt cu timpurile de l’09”6/10 și 
respectiv 2’15”7/10. Echipa de ștafetă 
a României a ocupat, de asemenea, 
locul doi la 4X100 m liber, in 
3’41”5/10. Zeno Oprițescu's-a situat 
pe locul 3 la 100 m liber, cu timpul 
de 55’’.

FEMININ : în prima zi a întrece
rilor pentru „Cupa Europei" la 
înot (feminin), care se desfășoară la 
Utrecht, Ulrike Richter (R. D. Ger
mană) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 100 m spate cu 
timpul de l’05”39/100. Vechiul record, 
deținut de Karen Muir (R.S.A.). era 
de r05"6’10. La rindul său, Renate 
Vogel (R. D. Germană) a corectat 
recordul european la 100 m bras cu 
timpul de 1’13’79/100 (vechiul record 
— 1’14”7.10).
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din „voinicelul ... loto : S. Cristian

Timpul probabil pentru zilele de 
21. 22 și 23 august. în țară : în pri
ma parte a intervalului vremea .va 
fi ușor instabilă, cu cerul variabil 
în regiunile din nordul țării și in 
zona deluroasă și de munte, unde 
se vor semnala averse locale de

ploaie. în rest, averse izolate. în a 
doua parte a intervalului vremea va 
fi relativ frumoasă și vor cădea ploi 
cu caracter izolat. Vînt slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 11—21 de grade, iar 
maximele între 23—33 grade, local 
mai ridicate. în București : La în
ceputul intervalului se va semnala 
ploaie de scurtă durată după-amiază. 
Apoi, vremea va fi relativ frumoasă 
și se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil. Vintul slab pină la potrivit.

PUTEREA Șl CAPACITATEA
CREA VIITORULDE A

(Urmare din pag. I)

La începutul lunii aprilie, ziarul 
„Scinteia" relata pe larg despre dez
baterea și adoptarea de către activul 
de partid al Capitalei a planului de 
măsuri al Comitetului municipal de 
partid, cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației, fizice și/spor
tului in București. De atunci am re
marcat un șir de înfăptuiri pe. acest 
tărîm, rod al inițiativelor organelor 
și organizațiilor de partid, al consi
liilor populare ale sectoarelor și al 
celorlalte organizații și instituții ,cu 
atribuții in domeniul sportului.

In urmă cu numai o săptămînă 
subliniam darea in folosință a fru
moasei baze nautice de la Străulești, 
realizată pentru agrementul sportiv 
al cetățenilor din sectorul 8. La ca
pătul celălalt al orașului, in sectorul 
6. se află în curs de dezvoltare o 
impunătoare bază pentru pregătirea 
performanțelor — complexul clubu-

CREȘTE ZESTREA SPORTIVĂ A CAPITALEI

„Voinicelul"
de cartier
lui „Steaua" — al cărui stadion va fi 
dat in folosință la începutul toamnei 

Astăzi dorim să-i informăm pe ci
titori despre „Voinicelul" sectorului 
4. o bază exemplară de cartier afla
tă in prag de inaugurare in cinstea 
zilei de 23 August. Amplasată între 
blocurile din cartierul ..Balta Albă", 
bâza aceasta plină de verdeață, cu 
.terenuri multe și multicolor- vopsite,

o baza
exemplară

e destinată tuturor cetățenilor de la 
6 la... 60 de ani 1 Din punctul de ve
dere al înzestrării, „Voinicelul” e un 
adevărat voinic : terenuri de fotbal, 
baschet, volei și handbal, piste de 
alergări, popicării, pistă de carting, 
mese de pihg-pong. locuri de joacă 
pentru preșcolari, cu leagăne, balan
soare și altele, precum și Întregul

șir de amenajări anexe — club, ves
tiare etc. Am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre viitorii beneficiari : cetățeanul 
Ion Doroftei, 10 ani, elev (..N-o să 
mai fiu nevoit să bat mingea pe 
stradă !“), cetățeana Cecilia Iliopolos. 
tehnoredactoare și mamă a două fe
tițe (,.Mi-am dorit un asemenea loc 
de joacă pentru copilele mele"), ce
tățeanul Daniel Ghișt, 5 ani („Nu se 
mai deschide odată, nene ?“), Gheor- 
ghe Nanciu. muncitor și tată („După 
lucru voi veni și eu cu băiețelul, să 
fac o partidă de popice”)...

Nu ne rărnîne decît să felicităm 
pentru acest minunat „Voinicel" pe 
toți cei care și-au dat din plin con
cursul Ia realizarea lui miile de ce
tățeni care au lucrat cu spor, astfel 
ca numai in două luni și jumătate pe 
harta sportivă a Capitalei să apară 
o exemplară bază de cartier.

Octavian VINTILA

DIN TOATE
TENIS : Finală la Indiana
polis între Orantes și Goven,
Francezul Georges Goven și spa
niolul Manuel Orantes iși vor 
disputa finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Indianapolis. în 
semifinale, Goven l-a învins cu 1—6, 
7—5. 6—4, pe Cliff Richey (S.U.A.), 
iar Orantes l-a eliminat cu 6—4, 6—4

SPORTURILE •
pe Raul Ramirez (Mexic)/ La simplu 
femei se vor întîlni în finală Chris 
Evert (S.U.A.) și Veronica Burton 
(Anglia).

POLO. CAMPIONATUL EURO. 
PEAN PENTRU JUNIORI. — La 
Duisburg au continuat întrecerile 
campionatului european de polo pe 
apă rezervat echipelor de juniori, 
în grupa semifinală B. selecționata 
României a Învins cu scorul de 9—1

DIN TOATE SPORTURILE
formația Angliei și ocupă primul loc 
cu 6 puncte. Alte rezultate : Grecia— 
Belgia 5—2 ; Olanda—Irlanda 13—0 ; 
Ungaria—Iugoslavia 4—2 : Italia— 
U.R.S.S. 4—4 ; Spania—R. F. Germa
nia 6—4. în grupa A conduce echi
pa Spaniei I cu 6 puncte.

BOX. — Boxerul mexican Romeo 
Anaya și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria cocoș. în- 
vingînd prin K.O., in repriza a 3-a,

pe Enrique Pinder (Panama). Me
ciul s-a disputat la Los Angeles.

CICLISM. — Marele premiu ciclist 
de la Quillan a fost cîștigat la aceas
tă ediție de olandezul Zoetemelk 
care a acoperit 100 km in 2h 30’. 
După 25” a sosit spahiolul Torres, 
urmat de francezul Martelozzo. Gro
sul plutonului. în care se aflau Ocana 
(Spania), Thevenet (Franța) și Ovion 
(Franța), a sosit după .30”,

pe rolul conducător al partidului și 
pe centralism democratic, cercetare 
și activitățile prospective (prognoză, 
planificare).

Această trăsătură din urmă și-a 
găsit o expresie strălucită in crea
rea Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Româ
niei. organism democratic larg re
prezentativ al conducerii de partid 
și de stat, al activiștilor din toate 
domeniile sociale, inclusiv din cerce
tare, al maselor înseși.

— V’ă rugăm să vă opriți asu
pra acestui aspect, al participării 
largi la explorarea și proiecta
rea viitorului socialist.

— Consiliul Suprem a preluat ex
periența vechii Comisii centrale de 
partid și de stat de prognoză, 
dar a și dezvoltat-o mai de
parte, îndeosebi în direcția îm
binării dialectice a prognozei, pla
nificării și a cercetării științifice. 
Vechea comisie centrală de prpgnoză 
și subcomisiile sale au reunit circa 
1 500 de 'colaboratori, dintre care cei 
mai multi activind nemijlocit, la ni
velul unităților de bază, in economie 
sau alte domenii ale vieții obștești. 
Dacă, ținem seama de existenta co
misiilor județene de prognoză, con
duse de primii secretari ai comite
telor județene de partid și subordo
nate Consiliului Suprem, se constată 
o amplificare a activității de prognoză 
la toate nivelurile, precum și o par
ticipare sporită a maselor la proiec
tarea viitorului socialist și comunist. 
Astfel, imaginea globală a dezvoltă
rii noastre viitoare se concretizează 
prin prognozele parțiale realizate in 
cele 15 secțiuni de specialitate ale 
Consiliului Suprem (dintre care fie
care cuprinde sinteza prognozelor pe 
ramuri și subramuri), precum și 
prin cele 40 de prognoze de dezvol
tare a județelor și a Capitalei. In
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința biroului per
manent al Consiliului Suprem și în 
plenul acestuia, evidențiază capaci
tatea Partidului Comunist Român do 
a valorifica experiența proprie și 
cea internațională, precum și origi
nalitatea concepției și metodologiei 
activității de prognoză. Cu realis-

mul său caracteristic, secretarul ge
neral al P.C.R. a insistat asupra ne
cesității de a ne însuși și aplica 
metodele și tehnicile de lucru cele 
mai avansate.

— De curind a luat ființă Fe
derația Mondială de Studiere a 
Viitorului: Ce ne puteți spune, 
tovarășe profesor, despre parti
ciparea cercetătorilor din (ara 
noastră la activitatea acestui 
nou organism international 7

— Constituirea Federației Mondia
le de Studiere a Viitorului (World 
Future Studies Federation) răspun
de unui vechi deziderat care s-a 
putut realiza abia după cea de-a 
III-a Conferință Mondială de Cer
cetare a Viitorului, ținută anul tre
cut la noi în țară, cind s-a adoptat 
documentul programatic denumit in 
publicațiile științifice din străinăta
te „Declarația de la București". A- 
ceasta a formulat ideile călăuzitoare 
privind scopurile, activitățile și 
structura organizatorică a federației. 
O reuniune internațională din vara 
aceasta a ținut să consemneze chiar 
în textul Statutului federației în
semnătatea „Declarației de la Bucu
rești", constînd in faptul că ea „de. 
finește principiile fundamentale ale 
gindirii prospective și ale aplica
țiilor ei“. De altfel, opinia publică 
științifică recunoaște contribuția 
românească la așezarea temeliilor 
federației. Mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu pârtiei - 
panților la Conferința mondială de 
la București a fost apreciat in li
teratura de specialitate drept o in
dicație ce „durează o punte de le
gătură" între actualele tendințe di
vergente din domeniul studiilor asu
pra viitorului. Recent, ariunțînd în
ființarea federației, circulara „So
cietății germane pentru problemele 
viitorului" precizează : „Federația 
mondială nu ar fi devenit realitate 
fără neobosita . muncă pregătitoare 
temeinică desfășurată de Comitetul 
român de organizare a celei de a 
III-a Conferințe mondiale de la 
București".

Comitetul național român de stu
diere a viitorului — organism știin
țific de legătură în acest domeniu 
— a aderat la federație, în calita
te de membru instituțional *i fon

dator, iar în numele oamenilor. d« 
știință de la noi, acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, a expri
mat voința de cooperare și de spri
jinire a acesteia.

— Care este rolul cercetârii 
in prognoză 7

— După cum reiese din Legea de 
înființare a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
Romanici. întocmirea unor analize și 
studii pe baza cărora se formulează 
prognozele reprezintă una din atri
buțiile acestui organism. Cu cit vo
lumul și diversitatea cercetărilor, * 
punctelor de vedere și a metodolo- 
giilor sînt mai mari, cu atit crește 
baza informațională a deciziilor cu
prinse în prognoze, cu atit acestea 
dobîndesc o mai mare eficacitate. în 
această privință cred că legătura 
dintre investigația ce se desfășoară 
in academii, centre departamentale 
de cercetare. în învățămintul supe
rior. pe.de o parte, și activitatea de 
prognoză, pe de alta, ar putea fi 
serios îmbunătățită. Mă gindesc la 
reexaminarea și reorientarca planu
rilor și programelor de cercetare ale 
academiilor, departamentelor și in
stituțiilor de învățămînt superior in 
funcție de obiectivele precizate în 
prognoza cadru prezentată in rapor
tul secretarului general la Confe
rința Națională a P.C.R. din anul 
trecut și in prognozele de ramură și 
teritoriale corespunzătoare.

Cred că în această privință există 
rezerve ce se cer puse în valoare. O 
asemenea preocupare se înscrie, de 
altfel, și în concepția despre prog
noză a Partidului Comunist Român, 
ca activitate larg democratică la 
care, pe lingă factorii de conducere 
politică, participă reprezentanții ma
selor nemijlocit legați de diverse 
activități social-economice și cer
cetarea științifică. Democratismul 
activității de prognoză rezultă din 
concepția marxist-leninistă potrivit 
căreia masele sînt făuritoare ale is
toriei : forța de creare a viitorului 
rezidă în participarea maselor la 
proiectarea și înfăptuirea propriului 
lor viitor.

Interviu realizat do 
Elena MANTU

pe.de


CANDIDATURA LA PREȘEDINȚIEfi

Tentativă de rebeliune
în Bolivia

nrezen-

seară 
partici- 
univer- 
de stu-

întîlnire tovărășească

Havana a avut loc o 
românească. Au 
de conducere ale 
un mare număr

Participanții la o manifestație desfășurată pe străzile Londrei cer elibe
rarea definuților politici aflați în închisorile regimului saigonez

Guvernul nepalez a hotărit 
să preia controlul asupra unui nu
măr de 15 spitale, administrate pină 
acum de societăți de binefacere și 
misionari străini. Această măsură se 
integrează în programul mai amplu 
adoptat de autoritățile de la Kat
mandu de reorganizare a sistemului 
de asistentă medicală al țării.

Convorbirile indo-pakis- 
tSneSe. DuPă Încheierea primei 
reuniuni a noii runde de convorbiri 
indo-pakistaneze, șeful delegației in
diene, P. N. Hakasar. a declarat că 
„întrevederea a fost utilă". Potrivit 
afirmației sale, următoarea reuniune 
va avea loc luni.

hotărit să creeze o „Societate de 
comercializare a cafelei" — a anun
țat, la Rio de Janeiro., un purtător 
de cuvînt al Institutului brazilian al 
cafelei. Cele patru țări asigură 75 
la sută din producția mondială de 
cafea.

manifestări peste hotare GENERALUL PERON A ACCEPTAT OFICIAL

consacrate iiiei de 23 August
MONTEVIDEO. — în Intîmpina- 

rea sărbătorii naționale a țării 
noastre, la Ambasada română din 
Montevideo a avut loc o conferin
ță de presă pe tema „23 August și 
România de azi".

Ambasadorul Valeriu Pop a vor
bit despre semnificația evenimen
telor din august 1944 și despre ma
rile succese obținute de poporul 
român în cei 29 de ani de la eli
berare. Cu această ocazie au fost 
prezentate filme documentare ro
mânești. urmate de o discuție prie
tenească despre acțiunile și pre
ocupările României socialiste pe 
planul politicii interne și externe.

HAVANA. — în cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 23 August, la Universitatea 
din 
culturală 
pat cadre 
sităț-ii și 
denți.

După ce asistentei 1 s-a 
tal un documentar în legătură

succesele științei românești în anii 
construcției societății socialiste, 
studenții cubanezi au recitat poezii 
de autori români contemnorani. a 
fost audiată muzică românească și 
au fost vizionate filme românești 
de scurt metraj.

LONDRA. — Sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Anglia—Româ
nia. în seara zilei de 18 august, la 
Institutul politehnic central din 
Londra a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 29-a ani
versări a insurecției naționale an
tifasciste armate din România.

A fost prezentat un film privind 
aspecte din viața politică, econo
mică și cultural-științifică a țării . 
noastre. în rîndul asistentei se a- 
flau James Johnson, președintele 
grupului parlamentar pentru Româ
nia, alț.i membri ai Parlamentului 
și personalități ale vieții publice, 
între care lordul primar al orașului 
Coventry.

BUENOS. AIRES 19 (Agerpres). — 
Fostul președinte al Argentinei, 
Juan Domingo Peron, a acceptat în 
mod oficial candidatura la funcția de 
șef al statului, în alegerile care ur
mează să aibă loc la 23 septembrie 
a.c., candidatură propusă de Parti
dul Justițialist, informează agențiile 
U.P.I. și Reuter.

Luînd cuvîntul în fața delegați- 
lor la Congresul Național al Mișcă
rii Justițiaiiste, ale cărui lucrări se 
desfășoară la Buenos Aires, Peron 
a dat citire scrisorii ce i-a fost adre
sată de medicii săi personali, în 
care se precizează că este perfect

sănătos și că-și poate asuma, deci, 
răspunderile magistraturii supreme, 

în discursul pronunțat cu acest 
prilej, el s-a referit la principalele 
aspecte politice, sociale și economice 
ale programului pe care îl va aplica 
în cazul că va fi ales președinte. în 
încheiere, Juan Peron a lansat un 
apel tuturor cetățenilor argent-ineni 
pentru a se uni în eforturile de re
construcție a țării.

Agenția Reuter informează că 
Isabel Peron a acceptat, de aseme
nea, desemnarea sa drept candidat 
al aceluiași partid, la funcția de 
vicepreședinte al țării.

MORILE DE VÎNT POT 
DEVENI CENTRALE 

ELECTRICE

Un grup de savanți elvețieni 
a construit pe insula Sylt, din 
Marea Nordului, o moară de 
vînt care acționează o instalație 
capabilă să producă energie e- 
lectrică. Potrivit calculelor lor,

VARȘOVIA 19. — (Corespondentă 
de la Gh. Ciobanu). Tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și învățămîntului, 
aflat la odihnă în R.P. Polonă, a a- 
vut, la 18 august, o întîlnire cu Jan 
Szydlak, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P. în

timpul convorbirii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească. a avut loc un schimb de ve
deri și de informații asupra unor 
aspecte ale dezvoltării social-econo- 
mice din cele două țări. Au fost, de 
asemenea, abordate, probleme ale 
dezvoltării continue a . colaborării 
bilaterale. La întîlnire a fost prezent 
Mihai Marin, ambasadorul României 
la Varșovia.

LA PAZ 19 (Agerpres). — Auto
ritățile militare boliviene au dejucat 
o tentativă de rebeliune a unor ele
mente politice de opoziție — relevă 
agențiile U.P.I., Reuter și Associated 
Press. Conducătorul celor ce au încer
cat să înlăture guvernul — a decla
rat ministrul de interne, Walter Cas
tro — este Carlos Valverde Barbery, 
liderul fracțiunii dizidente a partidu
lui Falanga Socialistă Boliviană (una 
dintre componentele actualei coaliții 
guvernamentale), fost ministru al să
nătății publice in cabinetul Bănzer. 
Acțiunea, a arătat el. urma să încea
pă odată cu manifestările consacrate 
aniversării a doi ani de la preluarea 
puterii de către actualul președinte, 
Hugo Banzer.

Potrivit surselor oficiale boliviene. 
rebelii s-au 
Santa Cruz,

rii, unde s-au ciocnit cu efective ale 
armatei. Ca urmare a eșecului ten
tativei de rebeliune, Carlos Valverde 
Barbery s-a retras cu 190 de oameni 
bine înarmați la 300 km nord-est de 
localitatea menționată. Pină în pre
zent, operațiunile militare de urmă
rire a fugarilor nu s-au soldat cu 
nici un rezultat, zona de refugiu 
fiind greu de străbătut datorită ve
getației tropicale deosebit de dense.

Totodată, din La Paz se anunță că 
șeful statului, generalul Hugo Ban
zer, și-a asumat conducerea trunelor 
care asigură ordinea in orașul Santa 
Cruz și in împrejurimi. Unsprezece 
persoane suspecte de a fi ajutat re
belii au fost arestate în capitală și 
in localitățile Oruro și Cochabamba.

îndreptat spre orașul 
din partea de est a ță- CHILE

de presă transmit

. La Gsneva .Încep ma^i Iucră‘ 
rile,celei de-a 13,-a sesiuni a Consi
liului pentru Comerț și Dezvoltare, 
organ permanent al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD). Participan
ts la sesiune vor examina cu pre
cădere efectele crizei monetare occi
dentale asupra comerțului țărilor în 
curs de dezvoltare. Secretarul gene
ral al UNCTAD. Manuel Perez. 
Guerrero, va prezenta sesiunii un 
raport care se pronunță în favoarea 
instaurării unui sistem monetar sta
bil și viabil.

Guvernatorii băncilor 
cenîrde din 23 de țări dri- 
CflIJS vor avea> începind de luni, o 
reuniune de patru zile în capitala 
Nigeriei, cu scopul de a stabili o po
ziție comună a țărilor africane față 
de'reformele ce urm'eakă să fie; adu
se sistemului monetar internațional 
occidental. Este a treia reuniune a 
Asociației băncilor centrale din Afri
ca. organism creat în decembrie 1988 
pentru nromovarea cooperării mone
tare. bancare și financiare între ță
rile africane.

0 nouă experiență nu
cleară a fost; efectuat& Franța 
duminică dimineața In zona Arhipe
lagului Mururoa, din sudul Oceanu
lui Pacific, a anunțat guvernul Noii 
Zeelande. Un purtător de cuvînt. 
oficial, citat de agenția Reuter, a 
declarat, la Wellington, că autorită
țile neozeelandeze nu sint. însă în 
măsură să precizeze puterea și tipul 
bombei nucleare detonate. Agențiile 
U.P.I. și Reuter, informează că pur
tătorul de cuvint ăl Ministerului A- 
părării al Franței a refuzat să con
firme., s,au ,să dezmiuțăi jnfppnxtițja 
referitoare la efectuarea celei de-a 
treia experiențe din cadrul progra
mului nuclear din această vară.

nul „Selskaia Jizn“ (Viața agricolă). 
Majoritatea celor peste 2 000 de geor
gieni care au depășit virsfa de 100 • 
de ani trăiesc in satele de pe țărmu
rile Mării Negre, situate lâ altitudini 
cuprinse intre 500 și .1 500 m. Savan- 
ții apreciază că longevitatea este 
favorizată de clima foarte sănătoasă 
care domnește in această regiune.

Rezultatele unui sondaj 
efectuat de institutul „Sofres" în 
colaborare cu săptămînalul „L’Ex- 
press" arată că 56 la sută din per
soanele interogate apreciază, drept 
real pericolul unei crize economice 
în Franța, iar 44 la sută consideră 
că sistemul Pieței coinune nu. con
stituie un mijloc eficace de protec
ție împotriva riscurilor crizei econo
mice. In ce privește conflictul de 
muncă de 
„LIP" din 
francezilor 
citorilor.

Remanieri in guvern

de ceasuri
majoritatea

Brazilia, Columbia, Coas
ta de Fildeși și Portugalia au

Puternice inundații s*au 
produs In ultimele zile în citeva 
state din c.entrul și nordul Mexicu
lui. Barajele au cedat în urma ploi
lor torențiale și apa a acoperit a- 
proape in întregime orașul Irapuato. 
Numai în statul Nayarit se înregis
trează 66 de mii de sinistrați.

hotărit
proprii, 
ca ur- 
interne

Compania națională pe
ruană a petrolului a 
crearea unei flote fluviale 
pentru transportul țițeiului, 
mare a. creșterii producției
in acest dompniu și a sporirii cererii 
externe. Vasele, care vor fi cons
truite la șantierele naționale, urmea
ză să fie lansate Începînd de anul 
viitor.

MISIUNEA „SKYLAB“

Populația Franței8 sporit- 
in ultimii cinci ani, cil 4 la sută, po
trivit datelor statistice date publici
tății la'Paris. Din cei 52 milioane de 
cetățeni francezi, peste 30 Ia sută nu 
au împlinit încă virsta de 20 de ani.

la fabrica
Besanțon.

aprobă atitudinea mun-

Catastrofă aeriană. Un
vion bimotor s-a prăbușit, simbătă 
noaptea, in apropierea aeroportului 
internațional al orașului Victoria din 
Qanada. în accident, a. cărui cauză 
nu'este încă cunoscută, și-au pierdut 
viața cinci dl soanele
la bord

a-

Epava unei galere roma- 
j|g .datind.'.din : secolul X î.g.p,, a 

(te® descoperită in. apropierea 
lui Insulei Kres din Marea

HOUSTON 79 (A- ,
gerpres). — Echipajul 
stafiei „Skylab-2“ a 
fost. trezit simbătă 
pentru a lua citeva 
imagini ale unei atone 
de depresiune atmo
sferică din Marea Ca
raibilor.

Astronaufii Alan- 
Bean si Owen Garriott 
au fotografiat și fil
mat timp de mai mill-, 
te minute zona ma-

, rină respectivă. Gar
riott. care a manipu
lat camera de luat ve- 

că 
fur- 
em- 
for-

deri, a precizat 
este vorba de o 
tună tropicală 
brionară, plasind 
marea' ei in Golful
Mexic și arătind .că 
are o -structură circu
lară specifică furtuni
lor ce se formează la 
această latitudine. El 
a promis că membrii

echipajului vor ur
mări îndeaproape e- 
volufia fenomenului.

Programul, celor trei 
astronauți nu este în
cărcat in cea. de-a 22-a 
zi a misiunii lor : ea 
cuprinde observații, a- 
supra activității solare 
timp de cinci ore. 
ceea ce le va permite 
să se relaxeze ascul- 
tind muzică.

Inc®ndiile din nord-ves- 
tul S.U.fl., care au distrus mii de 
hectare de păduri și culturi agricole 
în. trei state, s-au răspindit simbătă 
și asupra - ■■■ 
zone de 
mențină 
anul acesta 
cetă.

Californiei. Circa 20 de 
incendii continuau să se 

simbătă în regiunile care 
cunosc o puternică se-

Zonă a longevității. Din
cele 15 republici ale U.R.S.S.. Geor
gia este cea care numără cei mai 
mulți centenari, informează cotidia-

tărmur 
Adria-

Sharaqpur 
urmare a

Orașul pakistanez 
a fost inundat ca 

revărsării rîului Ravi

(Urmare din pax- I)

relor. Politica internațională consec
ventă, faptul că Româpia are relații 
bune, de prietenie, alianță și colabo
rare cu toate țările socialiste, adin- 
cirea continuă a legăturilor frățești 
de solidaritate cu toate partidele co
muniste, pe baza de granit a princi
piilor marxism-len'inismului. extin
derea și multiplicarea relațiilor de 
colaborare cu alte partide și organi
zații muncitorești .și democratice sint 
apreciate în lume ca o contribuție 
de seamă la unirea tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, in lupta 
pentru înnoirea lumii.

Sprijinul multilateral acordat miș
cărilor de eliberare națională, in
tensificarea colaborării prietenești 
cu noile state independente. înțele
gerea pe care România, ea însăși 
țară in curs de dezvoltare, o mani
festă față de lupta grea a acestor 
state pentru a redeveni sfăpîne pe 
resursele naționale și a le valorifica 
în interesul propriei prosperități 
— preocupări pregnant ilustrate 
de rezultatele fructuoase ale vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in țări din Africa și Asia, ca 
și de auspiciile favorabile care pre
fațează apropiata vizită în țări ale 
Amcricii Latine — toate acestea fac 
ca popoarele acestor zone geografice, 
ce .cuprind imensa populație a glo
bului. să vadă în poporul român un 
prieten încercat și de nădejde.

Politica rațională de coexistență 
pașnică cu țări avînd altă orinduire 
socială, interesul tot mai viu mani
festat de 
de a-și 
România 
tclor eu
plomaiice și consulare să crească de 
Sa 37 in anul 1939, la 113 în prezent.

România este membră a 45 de orga
nizații internaționale guvernamentale 
și a peste 500 de organizații negu- 
vernamentale. Chiar și numai aceste 
cifre exprimă, lapidar, saltul de la 
izolare la o încadrare activă în sfe
ra raporturilor internaționale con
temporane.

Esențial este faptul că relațiile 
României cu toate statele se înteme-

Considerînd că soluționarea mari
lor probleme ce frămîntă omenirea 
nu poate fi 
conjugate ale tuturor statelor, indi
ferent de orânduire socială, mărime 
și potențial, convinsă că țărilor mici 
și mijlocii Ie revine un mare rol 
in promovarea țelurilor păcii, Româ
nia se manifestă ca un factor deose-. 
bit de activ al vieții internaționale, 
aduce o contribuție de seamă la efor-

decit rodul acțiunilor

Prestigiul
international

9

numeroase state ale lumii 
dezvolta raporturile cu 

au făcut ca numărul sta- 
care Întreținem relații di-

iază consecvent pe respectarea su
veranității și independenței, a ega
lității in drepturi, pe neamestecul 
in treburile interne, nerecurgerea la 
torță și amenințarea cu forța, avan
tajul reciproc. Fidelitatea față 
de principiile eticii și legalității in
ternaționale, perseverența cu care 
militează pentru instaurarea lor ca 
norme ale unor raporturi noi între 
toate statele lumii, pentru respecta
rea neabătută a dreptului inaliena
bil al fiecărui popor de a-și făuri 
viața potrivit voinței sale suverane, 
reprezintă unul din izvoarele prin
cipale ale atenției și stimei de care 
se bucură țara noastră pe plan inter
național.

turile îndreptate spre îndeplinirea ma
rilor deziderate actuale : accentuarea 
cprsului spre destindere, reglementa
rea pașnică a diferendelor, înfăptui
rea securității' europene, dezarmarea 
nucleară și generală, lichidarea sub
dezvoltării. Poziția constructivă, pro
punerile și inițiativele sale raționale 
in țoale aceste probleme, spiritul de 
conlucrare și receptivitate ce o ani
mă in dialogul internațional, contri
buția adusă la depășirea unor impa
suri în desfășurarea acestuia, fac să 
crească mereu prețuirea și respectul 
comunității 
noastră.

Prestigiul 
nii și țării

națiunilor față de țara

internațional al națin- 
noaslre este considerabil

sporit de prestigiul personal al con
ducătorului partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolac. Ceaușescu. 
Astăzi este larg cunoscut, pînă și 
departe de fruntariile țării, aportul 
său remarcabil la elaborarea si în
făptuirea politicii externe a Româ
niei. la afirmarea noilor principii de 
relații interstatale, la procesul de 
destindere șf colaborare internațio
nală ; sint elogiate dinamismul in 
promovarea acestor țeluri, energia 
neobosită depusă in slujba apropie
rii între națiuni, înțelegerii intre 
state (numai pe linie de stat 
au avut loc, începînd do la Congresul 
ăl IX-lea, circa 100 de întîlniri la 
cel mai înalt nivel), pasiunea în 
afirmarea ideilor socialismului și 
progresului, eforturile in direcția uni
rii tuturor forțelor progresiste ale 
lumii de azi.

Se poate afirma cu deplin temei 
că pe calea deschisă de partid la 
23 August 1944 prestigiul internațio
nal al națiunii socialiste 
a ajuns mai înalt 
in întreaga noastră 
primind sintetic și 
zultatele procesului de 
tinuă a prestigiului internațional al 
țării noastre, tovarășul : Ceaușescu 
subliniază că „România se bucură de 
prețuirea, simpatia și considerația 
cercurilor largi ale opiniei publice, 
are prieteni pe toate meridianele lu
mii". O constatare care ne umple ini
mile de adincă satisfacție, căci ea 
confirmă pe deplin justețea politicii 
partidului și statului nostru, aflată 
în permanență în consens cu mersul 
istoriei. Această realitate constituie 
un puternic stimul pentru națiunea 
noastră de a fi mai departe în pri
mele rînduri ale luptei pentru fău
rirea unei lumi noi, a păcii și pro
gresului.

române 
ca oricînd 

istorie. Ex- 
sugestiv re- 
creștere con-

SANTIAGO DE CHILE 19 (Agor- 
pres). — Generalul de aviație Cesar 
Ruiz Danyeau și-a prezentat, la 18 
august, demisia din funcțiile de co
mandant șef al forțelor aeriene chi
liene și, respectiv, 
lucrărilor 
— anunță 
Reuter și 
comunicat 
general al 
acceptată 
Allende.

Șeful statului — se menționează ■ 
într-o notă transmisă de Biroul de 
informații si radiodifuziune al pre
ședinției Republicii (O.T.R.) — l-a de
semnat pe Gustavo Leigh Guzman, 
general de aviație, drept comandant 
șef al tortelor aeriene chiliene, por
tofoliul Ministerului Lucrărilor Pu
blice și Transporturilor fiind încre
dințat generalului de brigadă Hum
berto Magliochetti Barahona.

Potrivit acelorași surse, președin
tele Allende a acceptat, de asemenea, 
demisia lui Jaime Falvovich, care 
îndenlinea funcția de. controlor ge
neral al transporturilor. în locul său 
a fost numit generalul de armată 
Herman Brady.

intr-un singur
să producă 150 000 kW de e- 
nergie electrică. Ideea — după 
cum scrie revista „Stern" — a 
fost preluată și de savanți a- 
mericani, care intenționează să 
monteze asemenea instalații _
zgîrie nori. Se estimează că. fo- 
losindu-se astfel de instalații, 
s-ar putea obține o cantitate de 
energie electrică de două ori 
mai mare decit cea produsă as
tăzi de toate hidrocentralele din 
lume.

ne

de ministru al 
publice și transporturilor 
agențiile Prensa Latina, 
France Presse. reluînd un 
oficial al Secretariatului 
guvernului. Demisia a fost 
de președintele Salvador

ACCIDENTE DE CIRCU
LAȚIE - CIFRE RECORD

se

Acțiuni greviste 
în Canada

MONTREAL 19 (Agerpres). — 
Peste 36 000 de feroviari canadieni 
din provinciile Quebec și Ontario au 
participat la o grevă de 48 de ore. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață. In același scop, 
sindicatul feroviarilor canadieni, care 
numără 56 000 de membri, a organi
zat o nouă grevă care se desfășoară 
în prezent în regiunile din nordul și 
vestul Canadei. ' 
proximativ 8 000 
lor ferate.

MARGINALII

La ea participă a- 
de salariați ai căi-

SOLDURI, SOLDURI
...Șl CE ESTE DINCOLO

DE RECLAMĂ
De obicei, operațiu

nea durează numai 
două săpt.ămîni. Acum 
s-a terminat cea de a 
treia săptămină 
multe magazine 
știu dacă să-și mai 
cerce șansele încă 
se zile sau să renun
țe. Operațiunea des
pre care e . vorba se 
petrece în Republica 
Federală Germania de 
două ori pe an si poar
tă numele de „Schluss- 
verkauf", cuvînt ca? 
re în românește ar 
putea fi tradus cu oa
recare aproximație 
„soldarea" mărfurilor 
— 6 dată la sfîrșițul 
iernii și o dată la sfir- 
șitul verii. Spun că 
numai aproximativ, 
pentru că nu este vor
ba despre vînzarea cu 
prețuri mai reduse a 
unor mărfuri oarecare, 
ci despre o adevărată 
operațiune comercială 
de mare proporție me
nită- să golească de
pozitele de mărfurile 
snecifice sezonului în
cheiat și să facă loc 
celor caracteristice ce
lui care se apropie.

' Soldările sint anun
țate in ziare, cu data 
precisă a începerii și 
sfirșitului. Magazine
le își schimbă vitrine
le, umplîndu-le cu

și 
nu 
în
șe

măcfuri ce urmează a 
fi soldate, dar nu 
pun prețurile la care 
le vor desface decit în 
duminica precedentă 
începerii „Schluss“-u- 
Iui. Cetățenii colindă 
in seara respectivă cu 
carnetele în mînă, ca 
adevărați „experți în 
marketing" și iși no
tează .< eventualele 
mărfuri care li se par 
interesante. A doua zi 
de dimineață, cele mai 
mari magazine. îm
podobite cu steaguri a- 
le firmelor lor, recurg 
la actori profesioniști 
sau amatori pentru a 
deschide soldarea prin 
scenete comice, dese
ori însoțite de dansuri 
și cîntece.

Anul acesta 
,.Schluss“-ul nu a în
dreptățit. după cite 
scrie presa vest-ger- 
mană. speranțele co
merțului. Creșterile 
volumului vinzărilor 
cu amănuntul au fost 
foarte mici în raport 
cu luna precedentă. 
Aici și-au spus cuvin- 
tul, în primul rind, 
tendințele inflaționiste 
care au dominat piața 
in ultima vreme, pre
țurile inregistrînd creș
teri accelerate. In ace
lași timp, trebuie notat 
faptul că însăși re-

impresia unui 
pentru cum- 
Această si- 
afectat mai a- 

magazine,

însă

țeaua comercială a 
fost speriată de per
spectivele creșterii ac
celerate în continuare 
a prețurilor, ceea ce a 
făcut-o să aplice scă
deri de multe ori pur 
simbolice, care dădeau 
numai 
avantaj 
părător, 
tuație a
Ies micile 
care au în genere pre
turi mai ridicate. Ma
gazinele aoartinînd u- 
nor mari rețele ce au

• șute de sucursale au 
redus și ele foarte pu
țin urâturile.

Făcînd un prim bi
lanț al desfășurării o- 
perațiunii soldării. su
plimentul economic al 
cotidianului , „D i e 
Welt." scrie : „Comer
țul întimpină sfîrșițul 
soldării cu pesimism. 
Marfa pentru toamnă 
este comandată si tre
buie plătită. Este ne
cesar fiecare pfenning 
in casă. Creditele sint 
rare și 
tul că 
toamnă 
scumpe 
după reducerile dato
rate soldării nu ușu
rează deloc situația 
comerțului".

scumpe... Fap- 
mărfurile de 
vor fi mai 

și că ele apar

N. S. STANESCU

Accidentele de circulație pro
voacă anual în lume un număr 
de victime, depășind toate ca- . 
tastrofele naturale. Potrivit da
telor publicate la New York de 
Oficiul pentru informații econo
mice și sociale al O.N.U.. in 
anul 1971 de pe urma acciden
telor de circulație au murit în 
lume 250 000 de persoane ; apro
ximativ 7.5 milioane de persoa
ne au fost rănite.

FAINĂ DIN... BUMBAC

Semințele din bumbac repre
zintă una din cele mai bogate 
surse de proteine. depășind 
chiar carnea de vită sau peștele, 
dar ele nu sint folosite in ali
mentația omului. întrucit conțin 
o substanță toxică, numită „gos- 
sypol", care provoacă scăderea 
poftei de mîncare și împiedică 
dezvoltarea normală a organis
mului. Recent, specialiștii ame
ricani au 
punct un 
gossypolul 
tinîndu-se
bumbac cu un conținut extrem 
de ridicat de proteine — circa 
70 la sută (o friptură de vacă, 
de exemplu, poate avea maxi
mum 30 la sută proteine). Făi
na de bumbac poate fi folosită 
in prepararea a diverse produse 
alimentare — specialități de pa
nificație, 
precum 
otice.

reușit să țjună 
procedeu prin 
este îndepărtat, 
o făină specială

la 
care 
ob- 
de

cîrnați, șuncă ș.a. — 
și a băuturilor nealcp- >

SUB APĂ... CA Șl PE
PĂMÎNT

Scafandrii întîmpină, adesea, 
dificultăți în muncă, tocmai da
torită costumului lor bine cunos
cut, acesta prezentînd tot felul 
de dezavantaje. Specialiști lon
donezi au reușit să
de curind, un nou costum 
scafandru, care aduce o 
de îmbunătățiri tipurilor 
nuite. Astfel, condițiile
in interiorul acestui costum sini

realizeze, 
de 

serie 
obiș-

create

similare celor terestre, incit 
scafandrul se va simți, într-un 
anume sens, ca și pe pămînt, 
chiar dacă va lucra la adîncimi 
de peste 300 de metri. în plus, 
noul model nu mai este prevă
zut cu cordon de 
gurind astfel o 
mișcare sporită 
pe de altă parte,
suprafață de la adincimi mari 
se va efectua mult ■ mai rapid, 
nemaifiind nevoie, 
acum, de un timp 
pentru efectuarea 
decompresiunii.

legătură, asi- 
libertate de 
scafandrului ; 
revenirea la

ca pînă 
îndelungat 

treptată â

J
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