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IMPRESIONANT ENTUZIASM POPULAR, A CONTINUAT IERI 

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu în Cuba
Primirea călduroasă, convorbirile fructuoase, toate momentele vizitei 
pun în evidență voința popoarelor român și cubanez de a conlucra 
pentru victoria socialismului, păcii și colaborării internaționale

Convorbiri

oficiale

PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI CHIMICE

LUNA AUGUST A ADUS 
MULTE SCHIMBĂRI ÎN BINE

La Palatul Revoluției din Ha
vana au avut loc convorbiri între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Ridel Castro Ruz, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar.

Au participat, din partea ro
mână, tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., tovarășii Ion Pă
tau. membru supleant al Comite
tului t.'xecutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe. Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei. Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R.. consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, și 
Petre Ionescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Havana.

Din partea cubaneză au luat par
te tovarășii Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Republicii, Vilma Espin, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
•președinta Federației femeilor cu
baneze, Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, viceprim-ministru, 
Pedro Miret Prieto, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, viceprim- 
ministru, Manuel Cespedes Her
nandez, ministru al minelor, me
talurgiei și combustibililor, și Ni
colas Rodriguez Astiazarain. am
basador al Cubei la București.

Au fost discutate, într-o atmos
feră de cordialitate și caldă prie
tenie tovărășească, probleme ale 
construcției socialiste din cele două 
țări, ale dezvoltării în continuare 
a relațiilor de colaborare frățească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba, din
tre Republica Socialistă România 
si Republica Cuba, precum și pro
bleme internaționale actuale de 
interes comun.

în sala de marmură a Palatului 
Revoluției din Havana a avut loc, 
miercuri seara, ceremonia decoră
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi

La ceremonia decorării tovarășului Nicolae Ceaușescu cu Ordinul 
„Jose Marti"

în timpul convorbirilor oficiale

DECORAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
CU ORDINUL „JOSE MARTI“

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, cu Ordinul „Josă 
Marți", cea mai înaltă distincție 
a Republicii Cuba.

Dînd citire decretului prin care 
se conferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acest înalt ordin, to
varășul Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintele Republicii Cuba, a re
liefat personalitatea de revoluțio
nar a conducătorului partidului și 
statului nostru, luptător hotărît 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
prieten sincer al poporului și re
voluției cubaneze, a cărui vizită 
reprezintă un aport remarcabil la 
dezvoltarea în continuare a legătu
rilor dintre cele două partide și 
țări, o mărturie a solidarității po
porului român, căruia poporul 
Cubei îi acordă o înaltă apreciere.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Aș dori sâ 
mulțumesc Guvernului Revoluțio
nar pentru că în această seară 
mi-a înmînat acest înalt Ordin al 
Cubei, care în mod semnificativ 
poartă numele eroului național 
Jose Marti, conducător, în urmă 
cu aproape un secol, al luptei de 
eliberare națională și socială a 
Cubei.

Aș dori să văd în acordarea 
acestei distincții o expresie a re
lațiilor de prietenie dintre parti
dele noastre comuniste, dintre po
poarele român și cubanez, care, 
sub conducerea partidelor lor co
muniste, făuresc orînduirea nouă, 
socialistă.

Totodată, văd în aceasta o dova
dă a solidarității dintre partidele 
și popoarele noastre în lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 

afirmarea in lume a dreptului po
poarelor de a fi deplin stăpîne pe 
propriile lor destine.

Sînt deosebit de impresionat de 
primirea călduroasă pe care ne-ați 
rezervat-o astăzi, dumneavoastră- 
și populația capitalei Cubei revo
luționare. Am văzut și văd în 
aceasta o expresie a dorinței de a 
dezvolta larg relațiile dintre po
poarele noastre. Așa cum poporul 
român și-a manifestat sentimen
tele sale cu prilejul vizitei tovară
șului Fidel Castro în România, tot 
așa, in manifestarea de astăzi a 
populației capitalei dumneavoastră, 
constat voința popoarelor noastre 
de a conlucra pentru victoria so
cialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Fără îndoială, popoarele noastre, 
român și cubanez, acționează pen
tru a dezvolta colaborarea cu 
toate țările socialiste, cu toate po
poarele. Prietenia dintre ele co
respunde intereselor victoriei so
cialismului în țările noastre, feri
cirii și bunăstării lor, cauzei socia
lismului și păcii din întreaga lume.

Mulțumesc incă o dată pentru 
această distincție, în care văd o 
apreciere a politicii partidului și 
guvernului român.

în aplauzele celor prez.enți, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
călduros felicitat și îmbrățișat de 
tovarășii Fidel Castro Ruz, Osval
do Dorticos Torrado, Raul Castro, 
Carlos Rafael Rodriguez, de alți 
conducători de partid și de stat 
cubanezi.

în încheierea ceremoniei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu s-au fotogra
fiat cu tovarășii Fidel Castro Ruz 
și Osvaldo Dorticos Torrado.

DIN PROGRAMUL
VIZITEI;

® Recepție 
oferită de 
către C. C. al 
P.C. din Cuba 
și Guvernul 
Revoluționar 
al Republicii 
Cuba

• Depunerea 
unei coroane 
de flori la mo
numentul lui 
Jose Marti

• Oaspeți ai 
unui nou și 
mare cartier 
din Havana

Incontestabil, anul 1973 este un an 
de vîrf pentru activitatea de inves
tiții din industria chimică. O con
firmă, în primul rînd, numărul mare 
al capacităților productive prevăzute 
să intre în funcțiune — peste o 
treime din numărul total al obiec
tivelor de investiții ale chimiei din 
cincinal. în al doilea rind, stadiile 
fizice ce vor fi atinse în cursul a- 
cestui an condiționează nemijlocit 
respectarea termenelor la majorita
tea capacităților programate să pro
ducă în perioada 1974—1975. Nu în- 
timplător, deci, se consideră că în
făptuirea integrală a prevederilor 
planului de investiții și, cu prioritate, 
darea în exploatare la termen sau 
chiar mai devreme a tuturor capaci
tăților planifica
te în acest an, se 
detașează ca o 
sarcină de com
plexitate deose
bită și de mare 
răspundere. Care 
este situația „la 
zi" a îndeplinirii 
planului de in
vestiții 1 Ce pro
bleme solicită a- 
cum pe șantiere 
o grabnică re
zolvare și cum 
se acționează, în 
acest scop, la ni
velul ministeru
lui ? La aceste 
întrebări și la al
tele. ridicate de 
îndeplinirea sar
cinilor mari din 
domeniul inves
tițiilor,' ne-a răspuns tovarășul ing. 
GHEORGHE CARANFIL, adjunct al 
ministrului industriei chimice.

— Luna august a constituit și pen
tru șantierele noastre o perioadă de 
intensă activitate, reflectată în exe
cutarea unui volum de lucrări de 
construcții și montaj tehnologic cu 
mult superior celui realizat în ori
care din lunile anterioare. Chemarea 
secretarului general al partidului a 
determinat o amplă concentrare de 
forțe umane și materiale pe ma
joritatea covirșitoare a șantiere
lor, unde s-a lucrat bine și cu ran
dament deplin pe întreaga durată 
a zilei-lumină sau in mai multe, 
schimburi. Ca urmare, pînă în pre
zent au fost puse în funcțiune G7 de 
capacități productive noi, dintre care 
mai importante sînt instalația de 
formaldehidă de la Combinatul chi
mic Victoria, de plastifianți de la 
întreprinderea „Solventul" din Timi
șoara. de biostimulatori și fire poli- 
esterice din cadrul Combinatului dc 
fire sintetice Iași, de fenol și ace
tonă de la G.I.P. Borzești, de nitro- 
lacuri de la uzina bucureșteană 
„Policolor", noile capacități pentru 
prelucrarea maselor plastice la Iași, 
Buzău și București etc. Pe alte șan
tiere, rămînerile în urmă existente 
din lunile precedente au fost in mare 
parte recuperate, iar acum se mun
cește susținut pentru darea in func
țiune a unor noi capacități și instala
ții. Desigur, exemple sînt numeroa
se, dar nu asupra lor vreau să mă o- 
presc, ci asupra unui fapt esențial : 
accelerarea ritmului de lucru pe un 
număr mare de șantiere este rezul
tatul direct al îmbunătățirii, sub 
toate aspectele, a stilului de muncă 
al tuturor factorilor angajați in 
realizarea programului de investiții. 
Cu promptitudine și receptivitale 
sporite, aceștia și-au orientat. în co

Ce se întreprinde pentru 
ridicarea la un nivel și 
mai înalt a ritmului de 
lucru, a experienței orga
nizatorice, a tot ceea ce s-a 
dobîndit în această lună 

de efort și avint ?

Economii și produse la nivelul 
angajamentului

o Acționind energic 
in vederea folosirii 
raționale a resurselor 
materiale și lichidării 
oricărei forme de ri
sipă, ceferiștii din ca
drul unităților fero
viare ale Regionalei de 
căi ferate Brașov 
și-au realizat de pe 
acum angajamentele 
asumate pe anul in 
curs'. Bunăoară, prețul 
de cost pe tona-kilo- 
metru convențional a 
fost redus cu 9.78 la 
sută, obținindu-se ast
fel o . economie de 
peste 2,5 milioane lei. 
Angajamentul anual 
la acest capitol a fost 
depășit cu 1.5 milioane 
lei. Au fost depășite 
de asemenea și preve
derile angajamentului 
de sporire a benefi
ciilor cu cinci mili
oane lei. 

o Minerii din unită
țile maramureșene a- 
parținînd Combinatu
lui minier din Baia 
Mare și-au îndepli
nit angajamentele pe 
intregul an 1973. Prin- 
tr-o organizare su
perioară a produc
ției și a muncii, prin 
extinderea metodelor 
de extracție de marc 
randament și prin 
valorificarea superioa
ră a rezervelor in
terne au fost livra
te în plus economiei 
naționale minereuri in 
valoare de 18 milioane 
lei, depășind prevede
rile înscrise în anga
jament cu 3 milioane 
lei.

e Hotărîți să înde
plinească în mod

® Lucrările Comitetului de coordonare al Conferinței pen

tru securitate și cooperare în Europa
@ Deschiderea conferinței internaționale Pugwash

® Muncitorii peruani sprijină măsurile adoptate de guvern

mun. eforturile spre soluționarea 
problemelor majore cu care sint con
fruntate șantierele de investiții : 
normalizarea fluxului asigurării cu 
utilaje și aprovizionării cu materiale 
de construcții, completarea efecti
velor cu cadre corespunzătoare, 
folosirea la maximum a fiecărui ceas 
și zile de muncă. Rezervele existente 
in acest domeniu ne obligă să pri
vim, însă, cu și mai mare exigență 
activitatea din lunile următoare. Deși 
luna august ne-a adus satisfacția li
nei considerabile schimbări în bine, 
totuși nu am reușit să ne situăm încă 
la nivelul prevederilor de plan. Un 
număr destul de mare de capacități, 
cum este cazul instalațiilor de amo
niac de la Slobozia și Piatra Neamț, 

a celei de capro- 
lactamă de la Să- 
vinești și altele 
sînt restante. La 
alte lucrări, a că
ror scadentă bate 
la ușă, diferite 
greutăți ce tre
buie neintîrziat 
depășite ne cre
ează un motiv de 
serioasă îngrijo
rare. Fără îndo
ială. o asemenea 
situație nedorită 
putea fi lesne 
evitată dacă une
le organizații de 
construcții sau 
unii furnizori de 
utilaje tehnolo
gice și de mate
riale și-ar fi res
pectat obliga

țiile. ar fi răspuns cu prompti
tudine solicitărilor noastre. Nu oco
lim, bineînțeles, nici răspunderea 
ce ne revine nouă, atît Ministe
rului Industriei Chimice, cît și bene
ficiarilor de investiții. Dar acuplau 
este momentul să precizăm răspun
deri, să căutăm scuze. Dimpotrivă, 
eforturile depuse pe șantierele in
dustriei chimice trebuie substanțial 
amplificate, ritmul de execuție și mai 
mult accentuat. Stă pe deplin in pu
terea noastră să facem față acestor 
cerințe, cu condiția să punem și mai 
mult în valoare rezervele de care dis
punem, să acționăm în comun, I cu 
mai multă energie și fermitate, I cu 
pricepere și solicitudine pentru re
zolvarea tuturor dificultăților, mari 
sau mici, pe care le mai intimpinăm.

— Concret, care este cea 
mai importantă problemă ce 
trebuie neintirziat rezolvată ?

— Bineînțeles, problema asigurării 
pe toate șantierele a utilajelor și e- 
chipamentelor tehnologice, dc care 
depinde, într-o măsură hotărîtoare, 
îndeplinirea integrală a planului de 
investiții din acest an. în acest scop, 
împreună cu factorii de conducere 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele am stabilit un 
program concret de acțiune, cu ter
mene și răspunderi precise. Săptă- 
mînal, analizăm modul în care acesta 
este materializat. Totodată, delegați 
ai beneficiarilor sint repartizați In 
întreprinderile furnizoare unde ur
măresc, la fața locului, stadiul exe
cuției și livrărilor utilajelor planifi
cate. O constatare pozitivă : nume
roși furnizori depun eforturi deose
bite, cu bune rezultate, pentru a răs
punde rapid solicitărilor făcute de 
șantiere.

(Continuare in pag. a Il-a) 

exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele 
asumate în întrecerea 
socialistă pe acest an, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprin
derii „Victoria" din 
Iași.înregistrează reali
zări în producție. Ast
fel, recent s-a consem
nat îndeplinirea inte
grală a angajamentului 
anual de a produce 
suplimentar o cantita
te de 200 000 metri 
pătrați de țesături din 
mătase. Analizind po
sibilitățile existente la 
fiecare loc de muncă, 
colectivul întreprin
derii ieșene s-a anga
jat ca pînă la sfirși- 
tul anului să producă 
in plus incă 100 000 
metri pătrați de țesă
turi.
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■FAPTUL
I BiVERS

I FURAJELE

| O noapte 
| la plus 70 
de grade

I S-a întimplat într-o noapte la

[Termocentrala Borzești. Un zgo
mot puternic și sala cazanelor 
s-a umplut cu un abur dens, 
fierbinte. Pentru înlăturarea

I defecțiunii, cazanul nr. 6 și 
turbina urmau să fie scoase din 
funcțiune cel puțin 20 de ore.

I Aceasta ar fi însemnat pierderi 
mari de energie electrică și ter
mică. Maistrul Nicolae Melinte 
n-a fost însă de acord cu o ase-

I menea alternativă. După un 
scurt consult, lui i s-au mai 
adăugat încă 4 sudori : Vasile

ISterescu, Nicolae Roșculeț, Gri
gors Nichita și Vasile Marcu. 
Imbrăcați în haine de protecție, 
înarmați cu scule și materiale,

Iei au început o luptă Inegală cu 
înălțimea și cu căldura. Toată 
noaptea au lucrat în condiții

I grele, într-un zgomot asurzitor, 
la o temperatură de 70 de gra
de. Dar zorii zilei i-au găsit pe

Icei 5 în hala mașinilor, bucu
roși de izbîndă. Datorită inter
venției lor, termocentrala nu 
înregistrase nici o pierdere.

| Control ino- 
| pinat urmat 
de... amnezie

I Grigore Măcioacă, magaziner 
Ila cooperativa agricolă de pro

ducție Drăgănești-Olt, își crea
se (el știe cum) un plus apre
ciabil de grîu în magazie. „E 

Irost de-o... pîine“ — și-a spus 
G.M. Și, în scurt timp, a vîndut 
destul de mult din ceea ce nu-i

I aparținea. Cum era de presu
pus, în urma unui control ino
pinat a fost prins cu mița-n sac 
și cu un... plus de 46 330 kg

Igrîu. Dar cum nu era de pre
supus, deși aceste fapte au fost 
pe deplin dovedite încă din

Iluna martie, măsurile cuvenite 
întîrzie. Oare aplicarea preve
derilor legale nu „frămîntă" pe 
nimeni în acest caz 1

I Laurii unui

■ Recoltate de pe întreaga suprafață
■ însilozate grabnic
■ Păstrate în cele mai bune condiții

In absența părinților lor, ocu
pați cu muncile cimpului sau 
alte activități, copiii din Valea 
Finaților (Cluj) au luat o ho- 
tărire : să întrețină ei curățenia 
gospodăriilor pe timpul verii. 
Și, pentru ca acțiunea să fieși 

"nidi atractivă, ' ea s-a transfor
mat în concurs. Obiectiv.ul : cea 
mai curată și, igienică., locuință, 
întreținută de elevi. Organizată 
cu sprijinul dispensarului nr. 8 
de pediatrie școlară din cartie
rul clujean Iris, acțiunea 
de acum primii 
Deliciu Banciu, frații Roza și 
Tiberiu Menyhaurth,.
Pascu (pentru copiii între 7 și 
11 ani) și Emilia Lanca. Dozsa 
Viorica, Beniamin Fărăgău 
(pentru elevi între 11 și 16 ani). 
Dar lista cîștigătorilor ar putea 
continua cu toți cei peste 100 
de participant) la acest instruc
tiv concurs.

Rîpă a fost 
arestat

are 
laureați :

Mircea

De mai multă vreme. Ion Gh. 
Rîpă, din comuna Erbiceni (Iași), 
era căutat de familie și de or
ganele de resort pentru sustra
gerea de la obligațiile de între
ținere a celor patru copii ai săi. 
In urma publicării, în cadrul 
acestei rubrici („Scînteia" nr. 
9575), a unei note în care ne 
ocupam de cazul acestui ,,E1 
fugitivo", miliția municipiului 
Petroșani ne informează că, în 
prezent, el este arestat. Moti
vul ? în 6eara zilei de 2 apri
lie a.c. a săvîrșit o infracțiune 
de omor pentru care, în curind, 
urmează să compară în fața 
instanței de judecată.

Omul cu 
luntrea

Pentru înfăptuirea, într-un timp 
cît mai scurt, a sarcinilor trasate de 
conducerea partidului privind spo
rirea producției de carne și lapte, în 
scopul îmbunătățirii aprovizionării 
populației și satisfacerii altor ce
rințe ale economiei naționale, tre
buie acordată o mare atenție echi
librării balanței furajere. în pre
zent, cea mai mare contribuție la în
făptuirea acestui obiectiv o aduc in- 
silozarea unei cantități cît mai mari 
de furaje, strîngerea, transportul și 
depozitarea tuturor nutrețurilor din 
cîmp, punerea lor la adăpost de in
temperii, în apropierea fermelor zoo
tehnice. După cum rezultă din datele 
centralizate la ministerul de resort, 
pînă în ziua de 25 august a. c. în 
cooperativele agricole s-au însilozat 
59 la sută din cantitățile de furaje 
prevăzute pentru această perioadă. 
Pînă la aceeași dată, cositul fînețelor 
naturale s-a efectuat pe 94 Ia sută din 
suprafață în cooperativele agricole și 
99 la sută în întreprinderile agricole 
de stat. Suprafețe mai mari de finețe 
au rămas de recoltat în județele 
Harghita, Maramureș, Brașov și Hu
nedoara. Terminarea cosirii fînețelor 
și trifolienelor pe întreaga suprafață 
și transportul neîntirziat al finului 
constituie o sarcină actuală urgentă 
pentru a se preveni pierderile de 
substanțe nutritive, pentru a se asi
gura cantități sporite de furaje ne
cesare animalelor pe timpul iernii.

în prezent, numeroase întreprin
deri agricole de stat și coopera
tive agricole au început campa
nia însilozărilor de toamnă — ac
țiune de amploare care necesită 
executarea unui mare volum de 
lucrări, într-un timp foarte scurt, 
în multe județe au fost luate 
măsuri pentru însilozarea tuturor 
resurselor de nutrețuri. în județul 
Sălaj, de pildă, s-au însilozat 
cantități de două ori mai mari de 
furaje verzi în comparație cu a- 
ceeași perioadă din anii trecuți. 
Măsuri bune au fost întreprinse 
și în unitățile agricole din jude
țele Olt, Bihor, Buzău, Constan
ta și altele. Consiliul de condu
cere al cooperativei agricole Movi
lita, județul Ilfov, de pildă, a orga
nizat recoltarea la timpul optim și 
însilozarea nutrețurilor verzi în tot 
cursul verii. Pînă acum, din planul 
anual de 3 500 de tone furaje însi
lozate s-au realizat peste 2 000 de 
tone. Cantități însemnate au fost în
silozate și în cooperativele agricole 
Urziceni, Drăgoiești, Găujani, Span- 
țov, Oinacu ș.a. După cum ne re
lata ing. Gheorghe Liciu, director 
.general- adjunct al Direcției agri
cole județene Ilfov, anul acesta, coo
perativele agricole vor însiloza a- 
proape o jumătate de milion de tone 
de furaje. în acest scop, specialiștii 
au trecut la reevaluarea resurselor 
de furaje din cîmp, la stabilirea 
priorităților. Din cantitatea totală de 
nutrețuri însilozate, circa 260 000 tone 
o vor reprezenta coletele de sfeclă 
și cocenii rezultați din prima peri
oadă de recoltare a porumbului boa
be, atunci cînd tulpinile au sucu
lenta necesară obținerii unui nutreț 
însilozat de bună calitate. în vede
rea realizării acestor prevederi, au 
fost luate o serie de măsuri prac
tice. De pildă, s-a stabilit ca, în ca
drul acordului global, cooperatorii 
să stringă și să transporte la capă
tul tarlalelor toate coletele și frun
zele de sfeclă destinate însilozării. 
Este o măsură bună, care trebuie 
generalizată, pentru a se putea fo
losi integral cantitățile mari de 
frunze și colete de sfeclă și a însi
loza cît mai mult din acest valoros 
nutreț.

înfăptuirea integrală a programu
lui de însilozare a furajelor prevă
zut pentru acest an necesită punerea 
la punct, utilizarea întregii capaci
tăți de lucru a utilajelor și a mij
loacelor de transport, folosirea lor

grupată de către echipe de coo
peratori și mecanizatori, care să 
asigure desfășurarea lucrărilor în 
flux continuu, fără nici o Întrerupe
re, de la recoltat pînă la depozitarea, 
presarea și acoperirea nutrețului în 
silozuri.

Experiența de pînă acum arată că 
ritmul însilozării depinde în cel mai 
înalt grad de asigurarea și folosi
rea judicioasă a combinelor și tocă
torilor mecanice. Un număr însem
nat de combine C.S.U. — utilaje fa
bricate cu ani în urmă — necesită un 
plus de atenție pentru a putea func
ționa o cit mai mare perioadă de 
timp. O scrie de unități agricole sint 
dotate cu combine C.R.F.-2.1, deo
sebit de necesare în această peri
oadă. Aceste utilaje de recoltat fu
raje destinate însilozării trebuie să 
fie folosite la capaoitate maximă, 
întrucît combinele C.R.F.-2.1 sint u- 
tilaje ou care în numeroase unități 
agricole se lucrează pentru prima 
dată în acest an, este nevoie să se 
organizeze instruirea temeinică a 
mecanizatorilor pentru a asigura ex
ploatarea rațională a acestor utilaje, 
prevenirea și remedierea cît mai o- 
perativă a defecțiunilor, utilizarea 
lor cu maximum de randament. Tot
odată, este necesar ca Uzina meta
lurgică de utilaje Medgidia să ur
genteze livrarea echipamentelor pen
tru recoltarea furajelor. Deși in gra
ficele întocmite se prevedea livrarea 
a 1 000 de echipamente pentru po
rumb siloz, totuși, pină la data de 
27 august, au fost livrate numai 904 
echipamente. La acestea se adaugă 
faptul că în cursul anului trecut au 
fost livrate 100 de combine fără e- 
chipament pentru porumbul siloz.

Acestea urmează să fie livrate pină 
în luna decembrie. Numai că fura
jele trebuie însilozate in această pe
rioadă, cînd ele există pe cîmp.

în ultimul timp, Ministerul Agri
culturii a indicat ca porumbul bun 
pentru boabe, indiferent de destina
ția inițială, să fie lăsat pentru a 
ajunge la maturitate. Cu atit mai 
mult este necesar să se ia măsuri 
pentru a nu se diminua cantitatea 
totală de furaje însilozate, acestea 
fiind, după cum se știe, absolut ne
cesare pentru obținerea unei pro
ducții sporite de carne, lante și lină. 
Iată de ce este nevoie ca acum să se 
identifice cu grijă și să se insilozeze 
toate resursele de nutrețuri din cîmp. 
Odată cu recoltarea sfeclei de zahăr 
trebuie să se treacă imediat la însi
lozarea frunzelor și coletelor, separat 
sau în amestec cu alte nutrețuri. De 
asemenea, trebuie însilozate capitu- 
lele de floarea-soarelui, resturile le
gumicole, diferite buruieni, otavă 
etc. Conducerile unităților agricole 
să ia măsuri din timp pentru însilo
zarea cocenilor de porumb și a cul
turilor duble, în vederea asigurării 
întregii cantități de nutrețuri sucu
lente prevăzute în balanța furajeră.

Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită a realizării integrale a pla
nului de însilozare a furajelor, este 
necesar ca organele de partid și a- 
gricole să mobilizeze toate forțele și 
mijloacele necesare acestei acțiuni, 
să organizeze exemplar munca pen
tru strîngerea și transportul nutrețu
rilor din cîmp, pentru depozitarea 
lor fără pierderi, în cele mai bune 
condiții.

C. BORDEIANU

fața

ci oNu-i o simplă poveste, 
intimplare adevărată, cu un țap 
sălbatic, stăpin atotputernic în 
împărăția de hățișuri și liane 
dese ca peria ce cresc pe cu
noscuta insulă Păcuiul lui Soa
re, de lingă Ostrov. Intr-o zi, 
el a încercat să se avinte în 
hățișurile din buza Dunării, dar 
s-a încurcat în curpeni ca în
tr-o capcană și a căzut în apă. 
Dar cum mai sint și excepții 
de la regulă, de data aceasta, 
țapul n-a fost un țap ispășitor. 
Tocmai in acele clipe a trecut 
pe acolo cu barca Gheorghe 
Sandu din Ostrov, care, obser- 
vind drama, a sărit in apă cu 
toporișca, a tăiat curpenii, apoi, 
sleit de puteri, a urcat țapul în 
barcă și l-a scos la mal. Destul 
de greu pentru că, țapul era 
mai mare decit luntrea.

De o sută de
ori omenie

Ion Mindru, muncitor pe șan
tierul nr. 4 instalații din cadrul 
Grupului de șantiere 
construcții agrozootehnice 
Galați, Nicolae Teodorescu 
Ioniță Mihalache, salariati 
întreprinderea „Textila" și 
operativa „Progresul" din

pentru 
din 

Și 
Ia 

co- 
_______ ___ __ ace

eași localitate, au fost internați 
în același timp în stare gravă 
la spital. Toți ' ' 
de transfuzii, 
de centrul de 
persoane s-au 
doneze singe 
celor trei tovarăși de

trei aveau nevoie 
La apelul lansat 
recoltare, 100 de 
oferit imediat să 
pentru salvarea 

___ __  ___ ~r'. J_> muncă. 
Acum sint in afară de pericol.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

— Și n-ați avut nimic 
de regretat ?

— Singurul regret este 
că dezbaterea n-a avut loc 
mai la început. E drept, 
întirzierea s-a produs și 
din vina noastră, căci 
ne-am pierdut în amănun
te, in loc să punem accen
tul pe concepție, pe ideile 
mari. Asta o spun însă 
acum...

— Dar atunci ?
— Atunci, e drept, nu 

ne-a fost tocmai la îndc- 
mînă. Eram foarte „amba
lați" în soluția inițială și 
ne venea greu să ne des
părțim de ea...

La drept vorbind, cui ii 
face oare plăcere să-i fie 
răsturnată o idee ? O idee 
în care a învestit timp și 
pasiune, pe care a des
prins-o migălos din lutul 
inform al unor date gene
rale, fără personalitate... 
Afirmația tînărului arhi
tect Viorel Oproescu —
unul dintre autorii proiec
tului pentru viitorul an
samblu de locuințe din 
zona casei de cultură, a-
flate in construcție, în
Slatina — nu are nimic 
surprinzător. Și totuși, nu 
o dată, discuțiile purtate, 
pe parcursul proiectării, in 
consiliul tehnico-economic 
dau la iveală argumente 
care, chiar dacă nu răs
toarnă ideea inițială, o ro
tunjesc, o completează.

— în cazul proiectului 
dumneavoastră, ce anume 
s-a adăugat soluției ini
țiale ?

— Sint multe de spus : 
cred că discuțiile din C.T.E. 
s-au soldat cu cîștiguri 
reale pentru proiect. și 
asta fără ca ceea ce fusese 
bun de la început să fi 
fost în vreun fel afectat. 
Am ajuns la rezolvări net 
superioare pentru circula
ție, magazine, depozite, iar

expresia arhitecturală este 
mai izbutită. Printre al
tele, tocmai în urma dis
cuțiilor, s-a cerut în mod 
expres refacerea și verifi
carea pe teren a măsură
torilor ; s-a constatat ast
fel că, în realitate, distan
țele erau cu cîțiva metri 
mai mari decît în planurile 
inițiale, ceea ce a permis 
soluționarea mult mai con
venabilă a principalelor 
funcțiuni. Ce-i drept, în
sușirea unei soluții noi, 
sugerate de altcineva, este 
mai puțin spontană decît 
atașamentul față de ideile 
proprii. Receptivitatea față 
de nou o consider, deci, o 
premisă a formării unui 
bun proiectant.

Oare problema receptivi
tății față de nou se pune 
cu acuitate chiar și în ca
zul tinerilor care prin ex
celență ar trebui să aibă 
această vocație ? îndeob
ște, sintem înclinați să ad
mitem că lucrurile se pe
trec, în realitate, tocmai 
invers.

— Ați absolvit facultatea 
de arhitectură doar cu doi 
ani în urmă. Multă lume 
trece prin fața expoziției 
cu proiectele de diplomă 
și se miră cum este posibil 
ca tinerii care dau dovadă 
de multă imaginație în 
școală să se „piardă" atit 
de rapid în producția cu
rentă a institutelor de 
proiectare care, după opi
nia nespecialiștilor, este 
destul de plată. Cum apre- 
ciați această constatare ?

— La încadrarea în pro
ducție, absolvenților nu le 
este ușor. Exigențele pro
ducției diferă mult de ve
chea formație a școlii (știu 
că în prezent i s-au adus 
modificări importante), care 
privea sumar partea eco
nomică, detalierea. în rea
litate, trebuie să ții seama

de foarte mulți factori, pe 
care în proiectele de școa
lă îi ignoram. Discuțiile 
din C.T.E. ne-au ajutat în 
acest sens, al apropierii de 
realitate.

— Nu v-au apărut ca o 
piedică în calea fanteziei 
creatoare ?

— Există, într-adevăr, o 
viziune realistă, dar o con
sider justificată, nu cred

500 de paturi la Covasna". 
Dezbaterea din consiliul 
tehnico-economic a dus, în 
acest caz, la studiul unei 
a doua variante, alături de 
soluția propusă.

— Am prezentat benefi
ciarului ambele variante, 
studiate cu aceeași grijă, 
iar el a ales-o tot pe cea 
propusă de noi inițial. Și, 
după părerea mea, prima

PE MlfflE INDUSTRIEI CHIMICE
(Urmare din pag. I)

Cu toate acestea, în privința utila
jelor lucrurile nu au intrat încă pe 
un făgaș normal. Pe de o parte, se 
impun măsuri imediate pentru lichi
darea restanțelor actuale, însumînd 
peste 6 000 tone ; pe de altă parte, 
trebuie lacut totul ca. de acum îna
inte, livrarea utilajelor să se deru
leze cu precizie, ritmic și la termen. 
Sint cerințe care vizează cu precă
dere întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești, „Grivița roșie" și 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic din Capitală, „Independența" 
din Sibiu, principalii furnizori la 
care este localizat cel mai mare vo
lum de utilaje restante.

Pe același pian al preocupărilor 
noastre se află și intensificarea rit
mului de montaj tehnologic. Acțio
năm prin toate mijloacele pentru li
chidarea stocurilor existente pe 
unele șantiere, luăm măsuri ener
gice pentru ca întreaga activitate 
de montaj tehnologic să se desfășoa
re în flux continuu. Practic, în toate 
unitățile beneficiare au fost consti
tuite echipe de montori și instalatori, 
din care fac parte peste 2 000 de oa
meni, care au preluat în sarcina lor o 
serie de lucrări de construcții și 
montaj importante, atit ca volum, cît 
și complexitate. Toți acești specia
liști vor fi prezenți pe șantiere pînă 
la terminarea și punerea în funcțiune 
a capacităților» respective. La fiecare 
investiție, mersul execuției este ur
mărit săptămînal împreună cu toți 
factorii interesați și, în funcție de 
necesități, intervenim operativ pen
tru înlăturarea eventualelor dificul
tăți.

— Considerați că măsurile și 
preocupările, despre care ne-ați 

_ vorbit sint, suf iciente pentru a 
11 of eri'rjaranfîa'respectării'terme

nelor de dare în exploatare a 
tuturor capacităților planificate?

— Programele de acțiune aplicate

pe fiecare șantier în parte au fost 
privite, chiar din momentul elaboră
rii lor, ca un început. Ele au fost in 
permanență completate cu noi măsuri 
menite să permită sporirea vitezei 
zilnice de lucru. La ora actuală, pe 
multe șantiere activitatea constructo
rilor și montorilor se înscrie în exi
gențele impuse de punerea în func
țiune la termen a capacităților res
pective.

Dar nu peste tot se întîmplă ace
lași lucru. Mai avem de rezolvat o 
serie de probleme, dintre care două 
mi se par a fi extrem de importan
te. Este vorba, mai întii. de asigura
rea forței calificate dc muncă. Pe 
platformele chimice din Arad, Pi
tești, Tg. Mureș, unde trebuie des
chise in cel mai scurt timp fronturi 
masive pentru montajul utilajelor, 
problema completării efectivelor ac
tuale de dulgheri, zidari, montori de 
utilaje este deosebit de acută. Sint 
necesare măsuri imediate și complete 
în acest sens. Orice zi de întîrziere 
poate complica și mai mult starea de 
lucruri actuală. O a doua problemă, 
de maximă însemnătate, o constituie 
procurarea de materiale necesare fa
bricării unor utilaje tehnologice. 
Este de datoria tuturor factorilor 
care au obligații precise in acest do
meniu să ne acorde un sprijin mai 
temeinic și mai prompt decît pină 
acum.

Deși depășirea acestor dificultăți 
nu este deloc ușoară, totuși ea este 
posibilă integral și cu rapiditate. Mă
surile pe care le avem în vedere în 
continuare, sprijinul concret care 
ne-a fost promis și pe care îl vom 
primi cu siguranță din partea 
constructorilor și furnizorilor, a ce
lorlalte organe economice ne vor per
mite, cu siguranță, să creăm la toate 
obiectivele din plan condiții normale 
în vederea! punerii lor în funcțiune 
la termen.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

!

I.

ÎNTREPRINDEREA „ALUMINA“-ORADEA
ȘI-A ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTUL ANUAL

ORADEA (Corespondentul 
„Scînteii", Dumitru Gâță). 
Noua platformă industrială din 
zona de vest a municipiului 
Oradea numără pînă acum 9 
întreprinderi noi și un nou car
tier, „Rogerius", cu circa 36 000 
de locuitori. între noile între
prinderi se ridică, impunătoare, 
silueta „Aluminei", locul unde 
se metamorfozează bauxita 
Apusenilor pentru producerea 
materiei prime necesare fabri
cării aluminiului românesc. 
Pînă în prezent, aluminiștii oră- 
deni au realizat 4 000 tone alu
mină peste plan, cifră echiva
lentă cu prevederile angaja
mentului asumat pentru între
gul an.

— în perioada care a mai ră
mas din acest an — ne spune 
directorul întreprinderii, ingine
rul Constantin Ștefănoiu — co
lectivul nostru de muncă se va 
strădui să obțină alte impor
tante cantități de alumină peste 
plan. Pentru aceasta stau ga
ranție realizările bune de pînă 
acum, care se concretizează în 
depășirea producției globale cu 
4,3 milioane lei și a producției 
marfă cu 5,7 milioane lei. De 
asemenea, am obținut economii 
la prețul de cost în valoare de 
2,5 milioane lei și am dat peste 
plan beneficii în valoare de 6,1 
milioane lei. Puteți să notați 
faptul că aceste sporuri de pro
ducție s-au realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.
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RULMENȚII

DE BÎRLAD

Moderni,

durabili,

silențioși
preocupare 'de prim ordin 

în activitatea specialiștilor în
treprinderii de rulmenți din 
Bîrlad o constituie lărgirea ga
mei de produse pentru satisfa
cerea cerințelor tot mai mari ale 
pieței interne și externe. De-a 
lungul celor peste 20 de ani de 
existență a uzinei, numărul ti- 
podimensiunilor de rulmenți os- 
cilanți, axiali și cilindrici a a- 
juns la 800. An de an, aici se 
asimilează noi tipuri de rul
menți potrivit exigențelor teh
nicii moderne din industria 
construcțiilor de mașini. '

— Ne preocupăm permanent 
de creșterea gradului de dura
bilitate sau, altfel spus, de ca
pacitatea sporită a rulmentului 
în condiții variabile de exploa
tare, silențiozitate și funcționa
litate ireproșabilă într-un timp 
cit mai îndelungat — ne spune 
tovarășul 
Constantin, 
proiectări.

Rulmenții 
sint solicitați de multe țări, în
tre care cele cu tradiție indus
trială în acest domeniu, ca An
glia, U.R.S.S., R. F. Germania, 
Franța, Elveția, Austria, Italia, 
S.U.A., Cehoslovacia, Polonia etc.

Dacă în 1972 au fost omolo
gate 80 de produse noi, în 1973 
numărul lor a ajuns la 160, exact 
de două ori mai mare. Printre 
noile tipuri de rulmenți asimi
lați se numără cei destinați di
feritelor agregate și utilaje mi
niere și petroliere, pentru ex
cavatoare și macarale, pentru 
vapoare, vagoane, autocamioa
ne, autoturisme „Dacia-1300", 
pentru instalații și utilaje sani
tare etc. Peste puțin timp, Ia 
Bîrlad se vor fabrica, pentru în- 
tîia oară, și rulmenți de dimen
siuni mici, ceea ce înseamnă noi 
asimilări, noi cerințe, noi bene
ficiari.

inginer Gheorghe 
șeful atelierului de

fabricați la Bîrlad

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii

proaspăt și, chiar dacă vede 
pentru prima dată lucra
rea, descoperă amănunte 
pe care autorul le-a pier
dut din vedere.

— Dar nu vă deranjează 
această intervenție a altora 
în proiectul dumneavoas
tră ?

— La început mă necă
jesc, îmi zic că asta o să 
mă întîrzie de pomană. în

buie la îmbunătățirea pro
iectelor, iar arhitectul-au- 
tor nu mai crede apoi că 
ideea lui e chiar atit de... 
genială. Deși, dacă vine 
cineva cu o idee bună, ți-e 
necaz, poate ; cum de nu 
te-ai gindit tu mai întii ! 
Ședințele sînt destul de a- 
prinse cîteodată — „te-ai 
găsit tu mai deștept !“, 
zice cîte unul, oțărît. Oa-

Proiectanții buni se formează în climatul 
confruntării opiniilor
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că ajunge la aspecte ab
surde, de încorsetare a 
gîndirii. Dimpotrivă, aș 
putea spune că, adeseori, 
fantezia e chiar stimulată 
de discuții. Mie, de pildă, 
mi-a fost teamă că o pa
sarelă are deschiderea 
prea mare și am prevăzut 
un stilp. în C.T.E. mi s-a 
sugerat să renunț la acel 
stilp și am fost chiar sur
prins, am considerat a- 
ceastă propunere foarte in
teresantă, ca o completare 
a ideilor noastre.

în aceeași ordine de 
idei, am ascultat-o și pe 
arhitecta Virginia Lupu, 
autoare a proiectului 
„Complex sanatorial cu

soluție este cea mai avan
tajoasă.

— Nu socotiți că studiul 
celei de-a doua variante a 
fost o pierdere de vreme ?

— Categoric, nu ! Toc
mai posibilitatea de a ju
deca în variante compara
tive permite o concluzie 
temeinică, solid argumen
tată. Discuțiile din C.T.E. 
sint folositoare, deoarece 
proiectantul se lasă minat 
de prima lui părere, care 
nu întotdeauna e și cea 
mai bună. Vin alții, mai 
cu picioarele pe pămînt, și 
întreabă : nu cumva e mai 
bine altfel ? Are loc un 
schimb de experiență, fie
care vine cu un ochi

primele zile eram de-a 
dreptul contrariată : de ce 
să studiez a doua varian
tă ? Apoi însă ești mai li
niștit, la gindul că ai fă
cut tot ceea ce era posi
bil, că ai pus totul în 
cumpănă. Mi-e destul de 
ușor să înțeleg acest lu
cru, deoarece particip și eu 
la discutarea altor proiec
te.

— Nu vă e teamă că 
dacă veți exprima păreri 
critice o să le vină rîndul 
și celorlalți să vă plăteas
că „polița" ?

— Eu găsesc că e chiar 
foarte bine să se „plăteas
că" astfel de polițe : asta 
dă loc la discuții, contri-

menii își spun deschis pă
rerea, chiar cînd au puncte 
de vedere opuse sau chiar 
dacă greșesc. Pe parcurs, 
fiecare ajunge să aprecie
ze folosul discuției.

— Nu se supără nimeni ?
— De ce să nu recu

nosc : prima dată ți-e ne
caz, așa e omul. Pe urmă 
te duci în atelier, te pui pe 
studiu, descoperi că celă
lalt a avut dreptate, deși 
ți se păruse că e vorba de 
un fleac ; pină la urmă gă
sești chiar soluții rnai 
bune. în definitiv nu ne 
adunăm în consiliu ca să 
ne punem bețe în roate 
unii altora. Toți cei care 
participă n-au decît de in-
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vățat. Așa că îi poftim și 
pe arhitecții mai tineri, 
tocmai ca să învețe.

Puțini dintre cei care 
trecînd pe lingă un edifi
ciu se arată plini de ad
mirație — sau dimpotrivă — 
bănuiesc că acea alcătuire 
de cărămidă, beton și ten
cuială este rezultatul unui 
laborios proces de creație, 
că ea ascunde istoria, ade
seori dramatică, a nașterii 
și finalizării unor idei ar
hitecturale. Un institut de 
proiectare este un labora
tor în care efortul gîndirii 
specialiștilor capătă contur 
și identitate, sub forma 
proiectului. Ca la orice loc 
de producție, există și aici 
un control de calitate 
— consiliul tehnico-econo
mic. în mai multe rîn- 
duri, pe parcursul elabo
rării lor, proiectele sint 
înfățișate în C.T.E., unde 
cei mai buni specialiști ai 
institutului supun concep
ția autorilor unei analize 
severe. Ideile „combatan
ților" intră aici, adeseori, 
în conflict, opiniile lor se 
ciocnesc și nu o dată, în 
urma dezbaterilor, proiec
tul este substanțial refă
cut.

După cum unii și-au 
dat, poate, seama, ne-am 
oprit pentru a înfățișa a- 
ceste confruntări profesio
nale la Institutul de stu
dii și proiectare pentru 
sistematizare, arhitectură 
și tipizare (ISART). Și, 
drept încheiere firească 
la cele aflate, transcri
em aici opiniile arhitectu
lui Gheorghe Lykiardopol, 
responsabil al C.T.E., pe 
care l-am rugat să-și spu
nă părerea despre utilita
tea dezbaterii proiectelor :

— Consiliul este catali
zatorul muncii colective.

Aici se face un schimb de 
experiență, de observații, 
se intîlnesc, în jurul ace
leiași mese, toate speciali
tățile care conlucrează la 
elaborarea proiectului și 
cu care, altminteri, arhi
tectul arc doar legături bi
laterale. Greșelile sînt eli
minate, ideile bune sînt 
împinse mai departe, solu
țiile sînt îmbunătățite. 
Sînt înlăturate exagerările, 
soluțiile neeconomice sau 
care nu țin seama de po
sibilitățile reale ale execu
tantului. Desigur, nu pre
tindem atingerea perfecți
unii, ci doar să se facă, in 
termenul dat, ceea ce este 
omenește posibil. Apoi, 
mai presus de toate, eu 
cred că îndeplinim aici și 
o muncă de educație, de 
orientare profesională. în
cercăm ca, la fiecare pro
iect discutat, oamenii să se 
aleagă nu numai cu o îm
bunătățire a soluției con
crete, ci și cu un cîștig pe 
plan profesional.

Proiectele dezbătute în 
consiliul tehnico-economic 
sînt supuse, cum se vede, 
unui necruțător examen de 
calitate, care îi vizează în 
egală măsură pe autorii 
lor. Un examen pe par
cursul căruia se verifică, 
se corectează și se imbo- 
gățesc nu numai soluțiile 
tehnice, nu numai cunoș
tințele profesionale, ci și 
caracterele, mentalitățile, 
concepțiile despre viață și 
despre muncă, despre prin
cipialitate și colegialitate, 
în acest climat tonic, sănă
tos, la ISART — și nu nu
mai aici — capătă trăinicie 
și strălucire edificiul de 
preț al valorii umane.

Gheorqhe 
SASĂRMAN



SCINTEIA — vineri 31 august 1973 PAGINA 3

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 1N CUBA

RECEPȚIE OFERITĂ DE C. (’. Al P. C. 
DIN CUBA ȘI GUVERNUL REVOLUȚIONAR 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășul

Miercuri seara. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba și Guvernul Revoluționar al 
Republicii Cuba au oferit în sa
loanele Palatului Revoluției o re
cepție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar, Osvaldo

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
LA MONUMENTUL LUI JOSE MARTI

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori la monumentul închinat me
moriei marelui patriot și revolu
ționar cubanez Jose Marti, martir 
al luptei de eliberare națională și 
socială a Cubei.

Ansamblul monumental aflat în 
Piața Revoluției este ridicat pe o 
colină care domină orașul și este

„Manifestări care ilustrează dragostea 
cubanezilor față de poporul român"

întreaga presă cubaneză de joi 
publică ample materiale consa
crate vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Cuba. Sub o mare 
fotografie, care domină prima sa 
pagină, ziarul „Granma", organ 
al C.C. al P.C. din Cuba, publică 
o bogată relatare de la primirea 
făcută de populația Havanei so
lilor poporului român. „Caldă 
primire lui Nicolae Ceaușescu și 
persoanelor oficiale care îl înso
țesc" este titlul relatării sub care 
ziarul scoate în evidență bucuria 
cu care sutele de mii de locui
tori ai Havanei au întîmpinat pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru. Ziarul publică o întreagă 
pagină cu fotografii, redînd cele 
mai semnificative momente ale 

Dorticos Torrado, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele republicii, cu 
soția. Raul Castro Ruz, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primviceprim-ministru al Guver
nului Revoluționar, cu soția, Car
los Rafael Rodriguez și Râul Gar- 
cia Pelaez, membri ai Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba. Ser
gio del Valle și Ramiro Valdes, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, Pedro Miret 
Prieto și Belarmino Castilla, vice- 
prim-miniștri ai Guvernului Re-
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durat în marmură albă, fiind al
cătuit din statuia eroului' cubanez 
revoluționar, străjuită de șase 
stîlpi simbolizînd cele șase pro
vincii ale țării. în spatele statuii 
se profilează un obelisc înalt de 
105 m. Esplanada care se deschi
de la poalele colinei este locul tra
dițional de desfășurare a marilor 
adunări populare.

primirii oficiale și ale entuzias
mului de masă de pe aeroportul 
„Jose Marti" și de pe traseul 
care leagă poarta aeriană a 
Cubei de centrul orașului. 
„Ceaușescu, însoțit de Fidel și de

REVISTA PRESEI CUBANEZE

Dorticos, salutînd mulțimea care 
a venit la aeroport să ureze bun 
venit solilor poporului român", 
„Mulțimea prezentă la aeroport 
întinde mîinile lui Ceaușescu, 
care răspunde călduros saluturi
lor", „Trăiască prietenia dintre 

voluționar. alți conducători de 
partid și de stat cubanezi.

Au participat, de asemenea, to
varășii Ion Pățan. Ștefan Andrei, 
George Macovescu, Bujor Almă- 
șan, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost de față șel'ii misiunilor 
diplomatice acreditați la Havana. 
Erau prezenți Petre Ionescu, am
basadorul țării noastre în Cuba, 
și Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasadorul Cubei în România-

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ceremonia începe prin intona
rea imnurilor de stat ale Cubei și 
României. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au păstrat un moment 
de reculegere.

La solemnitate au participat 
Ștefan Andrei. George Macovescu, 
Bujor Almășan și alte personali
tăți oficiale române.

poporul cubanez și poporul ro
mân — înscrise în românește pe 
pancarte purtate de populația 
Havanei", „Un aspect al bulevar
delor capitalei în timpul trecerii 
coloanei oficiale poate demonstra 

dragostea cubanezilor față de po
porul român" — sînt cîteva din 
explicațiile date fotografiilor pu
blicate de ziar.

Ceremonia înmînării Ordinului 
„Jose Marti", cea mai înaltă dis
tincție cubaneză, conferit tova

Fidel Castro Ruz, au vizitat un nou și mare cartier 
al Havanei și orașul - port Matanzas

I

CONSTRUCTORII, LOCALNICII AU VENIT CU DRAG 
ÎN ÎNTÎMPINAREA ÎNALȚILOR OASPEȚI ROMÂNI

Programul zilei a doua a vizitei 
oficiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Cuba a înscris cu
noașterea nemijlocită a noului 
cartier Alamar, mîndrie a locuito
rilor capitalei cubaneze.

Imediat după încheierea convor
birilor oficiale de joi dimineața, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de tovarășii Fidel Castro Ruz, Os
valdo Dorticos Torrado, Vilma 
Espin, Carlos Rafael Rodriguez și 
alți conducători cubanezi, s-au în
dreptat spre acest veritabil micro- 
oraș. aflat în plină construcție. 
Cartier oarecare înainte de revo
luție, Alamarul s-a înfățișat astăzi 
oaspeților români nu numai ca un 
vast complex de noi locuințe, mo
derne, ci și ca un simbol al con\ 
științei . înaintate a constructorilor 
din Cuba socialistă.

Solii poporului român și condu
cătorii cubanezi au putut străbate 
astăzi un cartier cuprinzînd sute 
de blocuri noi, care adăpostesc 
peste 25 000 de persoane.

în anul 1971 Alamarul a deve
nit scena unei experiențe care 
avea să se extindă apoi în întrea
ga Cubă socialistă — mișcarea 
microbrigăzilor, echipe de munci
tori, tehnicieni și funcționari care 
au hotărît să treacă la rezolvarea 
problemei locuințelor prin muncă 
patriotică, primind de la stat nu
mai mijloacele materiale necesare 
construcțiilor. Cu doi ani și jumă

rășului Nicolae Ceaușescu, este 
consemnată de presă odată cu 
relevarea meritelor sale deosebi
te. Ziarele informează despre în
ceperea convorbirilor oficiale 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat și despre marea 
recepție oferită în onoarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu la Pa
latul Revoluției.

Posturile de radio și televiziune 
cubaneze au transmis ample re
latări despre prima zi a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, des
pre convorbirile oficiale, despre 
activitatea conducătorului parti
dului și statului nostru în prima 
zi a vizitei sale în Cuba. 

tate în urmă au fost puse astfel 
temeliile primului ansamblu de 
locuințe din vastul complex care 
este astăzi Alamarul. Microbrigă- 
zile cuprind peste 3 *100  de mem
bri, care muncesc cu abnegație 
în timpul lor liber la desăvir- 
șirea acestui cartier denumit în 
Havana „rod al conștiinței celor 
ce muncesc". Alamarul va avea în- 
tr-un viitor apropiat 60 000 de lo
cuitori. urmînd ca în perspectivă 
el să adăpostească 200 000 de oa
meni.

• La fiecare 150 de aparta
mente, unul se realizează din 
material economisit. Acesta este 
rezultatul de pînă acum al ac
țiunilor de mai bună gospodă
rire și folosire rațională a ma
terialelor întreprinse de co
lectivul Trustului de con

Microorașul dispune de obiecti
ve impor.tante în planul economiei 
naționale, școli, complexe comer
ciale, spații verzi generos așternu
te — toate acestea făcînd din A- 
lamar una dintre cele mai frumoa
se așezări urbane din Cuba.

Deși sub o ploaie torențială, noul 
cartier a întâmpinat sărbătorește 
oaspeții români. De-a lungul tra
seului era arborat din loc în loc 
drapelul de stat al patriei noastre. 
Fațadele blocurilor și balcoanele 
erau împodobite cu stegulețe tri
colore. Pretutindeni puteau fi vă
zute portrete ale conducătorului 
partidului și statului nostru, pre
cum și urarea, în spaniolă și ro
mână — „Bine ați venit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu". Pe pancarte și 
banderole viu colorate erau înscri
se urări de bun venit : „Salutăm 
călduros solii poporului frate ro
man", „Trăiască prietenia dintre 
popoarele cubanez și român".

Constructorii de pe șantier, ca și 
locuitorii Alamarului au făcut o 
caldă primire înalților oaspeți ro
mâni, salutîndu-i cu deosebită 
căldură și simpatie, făcîndu-le 
semne prietenești.

După vizitarea cartierului Ala
mar, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de tovarășii 
Fidel Castro, Osvaldo Dorticos 
Torrado. ceilalți conducători de 
partid și de stat cubanezi, s-au în
dreptat spre stațiunea balneocli
materică Varadero, aflată pe coas
ta Oceanului Atlantic, în provin
cia Matanzas.

Străbatem o regiune căreia na
tura i-a dăruit cu generozitate fru
museți unice. De o parte și de alta 
a unei autostrăzi moderne se des
chide privirilor un peisaj dominat 
de verdele intens al vegetației tro
picale. Coline domoale acoperite 
de brîuri nesfîrșite de palmieri, 
văi cu ierburi înalte, tufe de lean
dri punctînd din cînd în cînd cu 
roșul pal al florilor lor șesurile 
verzi sînt cîteva din imaginile 
surprinse din goana mașinii. Pe 
crestele colinelor distingem deta
șate în zare siluetele unor călăreți 
purtînd pe cap tradiționalul som
brero. Pe porțiuni largi, șoseaua 
se întinde de-a lungul țărmurilor 
scăldate de apele calde ale ocea
nului.

Autostrada străbate întinse plan

tații de sisal, din mijlocul cărora se 
înalță instalații petroliere de foraj 
— cea mai mare parte din ele li
vrate de România în cadrul acor
durilor de cooperare dintre cele 
două țări. în această zonă lucrează 
umăr la umăr petroliști cubanezi 
și străini la explorarea terenurilor 
petrolifere de pe coasta de nord a 
Cubei.

Ne apropiem de localitatea Ma
tanzas. La intrarea în oraș, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro sînt salutați de Luis Marti
nez Pello, al doilea secretar al co
mitetului provincial de partid, de 
alți membri ai comitetului.

Matanzas este un oraș-port cu o 
populație de peste 100 000 de locui
tori, mulți dintre ei lucrînd în fa
bricile de sisal, de îngrășăminte 
chimice, în rafinăriile de zahăr și 
în celelalte unități industriale care 
definesc profilul economic al pro
vinciei. Notăm, de asemenea, exis
tența aici a unor întreprinderi de 
prelucrare a pieilor, considerate 
printre cele mai mari din America 
Latină.

Pe străzile orașului s-au adunat 
aproape toți locuitorii pentru a 
face conducătorilor României și 
Cubei o entuziastă primire popu
lară. Ei au venit cu stegulețe ro
mânești și cubaneze, cu pancarte 
și portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Și aici diferite colecti
ve de muncă vin să-l salute pe se
cretarul general al Partidului Co
munist Român. Pe o imensă pan
cartă cu chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe fondul tricolorului 
românesc scrie : „Bun venit tova
rășului Nicolae Ceaușescu". De pe 
trotuarele înțesate de oameni, de 
la balcoane, ferestre și de pe tera
sele clădirilor o mulțime veselă, 
exuberantă își exprimă bucuria de 
a avea în mijlocul ei pe conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări.

Se agită eșarfe multicolore, se 
cîntă, se dansează. Formații muzi
cale populare — combos — în 
care se disting ca instrumente ti
pice maracas, bongos (mici tobe), 
tambores, execută melodii folclo
rice ritmate. în momentul trecerii 
cortegiului oficial, în dreptul unui 
depou de locomotive se aud în 
semn de salut sunetul sirenelor, ca 
și claxonul puternic al autovehicu
lelor din oraș.

Cortegiul trece prin dreptul unei 
întreprinderi de prelucrare a piei
lor, întreprindere ai cărei munci
tori au ținut să salute într-un mod 
original vizita solilor României so
cialiste: pe o pancartă mare, ei 
au scris: „Salutăm pe Nicolae 
Ceaușescu prin îndeplinirea sută la 
sută a sarcinilor de producție". în 
mulțime zărim, de asemenea, pan

carte pe care stă scris ț l.Vlva 
Nicolae", „Bienvenida companera 
Elena Ceaușescu". La ieșirea din 
oraș se ridică un modern complex 
școlar. O mulțime de tineri și 
tinere îmbrăcați în uniforme mili
tare salută la trecerea oaspeților. 
Sînt așa-numiții „camilitos", elevi 
și eleve ai școlii militare ,.Camilo 
Cienfuegos", care poartă numele u- 
nuia dintre eroii Revoluției cuba
neze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castra răspund cu priete
nie din mașina deschisă. Intr-o 
altă mașină deschisă se află tova
rășele Elena Ceaușescu și Vilma 
Estin de Castra, președinta Fede
rației femeilor cubaneze.

în continuare, coloana oficială se 
îndreaptă spre stațiunea balneară 
Varadero, situată la 30 de kilometri 
de Matanzas, pe țărmul Atlanti
cului. Numeroși oameni ai mun
cii veniți la odihnă în această lo
calitate, care în trecut era loc de 
huzur pentru bogătașii străini și 
autohtoni, părăsesc plajele îmbie
toare pentru a veni în întîmpinarea 
conducătorilor României și Cubei. 
Și aici, aceeași spontană manifes
tare a sentimentelor de prietenie 
care leagă cele două popoare con
structoare ale socialismului.

Prin întreaga sa desfășurare, ziua 
de joi a adăugat noi elemente ca
racteristice ambianței de prietenie 
și solidaritate militantă în care 
decurge vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Cuba.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Radu PASCAL 
Mihai FABIAN
Telefoto : Radu Cristescu

Ion Dumitru

î nt il n i r e
Tovarășul Nicu Ceaușescu. vice

președinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, a avut o întîlnire cu Luis Or
lando Dominguez, prim-secretar al 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, Ismael Gonzales, președin
tele Federației studenților univer
sitari, cu alți conducători ai orga
nizațiilor de tineret și studențești 
din Cuba.

Au fost abordate, cu acest pri
lej. probleme legate de dezvolta
rea colaborării dintre organizațiile 
de tineret și studențești din cele 
două țări.

• Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Combinatului side
rurgic de la Hunedoara acțio
nează energic și pe multiple 
căi pentru valorificarea deplină 
a tuturor resurselor existente, 
în scopul ridicării, la un nivel 
superior, a eficienței economi
ce. Astfel, prin îmbunătățirea 
tehnologiei de funcționare a a- 
gregatelor și prin eliminarea 
pierderilor și risipei de materii 
prime și combustibil, de la în
ceputul anului și pînă acum 
s-au economisit aproape 500 
tone cocs metalurgic, 5 000 tone 
cărbune, 3 300 000 kWh energie 
electrică și alte materiale. Oțe- 
larii care deservesc cuptoarele 
Martin de mare capacitate, de 
pildă, au inițiat o metodă efi
cientă de lucru prin care eco
nomisesc, la fiecare tonă de me
tal elaborat, cite 200 kg magne- 
zită granulată. Laminatorii au 
redus pierderile de oțel în pro
cesul încălzirii și prelucrării lin- 
gourilor. blumurilor și țaglelor, 
economisind pe această cale o 
cantitate de metal care poate 
servi la fabricarea a peste 150 
de tractoare. 

strucții și montaj din Tg. Mu
reș. Pină la sfirșitul anu
lui, colectivul trustului va e- 
conomisi o cantitate de mate
riale din care se vor construi 
circa 20 de apartamente.

• DROBETA TURNU-SEVE- 
RIN (Corespondentul „Scînteii", 
Virgil Tătaru). în secțiile și locu
rile de muncă de la Șantierul na
val din Drobeta Turnu-Severin 
se acționează energic pentru gos
podărirea cit mai judicioasă și 
eficientă a materiilor prime și 
materialelor. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă acum, 
aici s-au economisit peste 235 
tone metal. în cadrul valoroasei 
inițiative „Să. lucrăm o zi pe 
săptămînă cu electrozi economi
siți" se mai consemnează, în 
aceeași perioadă, o economie de 
1 300 kg electrozi, cantitate cu 
care se poate suda corpul unei 
șalande de 500 mc. La capitolul 
energie electrică s-au înscris, 
în contul economiei, peste 
215 000 kWh.

Ca urmare a măsurilor luate 
încă de la începutul anului pen
tru evitarea oricărei risipe, un 
alt colectiv, cel al hidrocentra
lei de la Porțile de Fier, a rea
lizat o economie de peste 1.5 
milioane kWh energie electri
că. care se adaugă, astfel, la cei 
peste 175 milioane kWh pro
duși peste plan pînă în prezent 
de hidrocentrala de pe Dunăre.

® De la începutul actualului 
cincinal și pînă în prezent, ca
binetele tehnice ale întreprin
derilor industriale, de construc
ții și transporturi din județul 
Dolj au înregistrat 3 500 propu
neri de invenții, inovații și ra
ționalizări. Aproape 600 de pro
puneri au fost înregistrate anul 
acesta, în perioada ianuarie- 

In contul permanent al economiilor
august. Simultan cu contribuția 
adusă la modernizarea și ridi
carea parametrilor tehnico-eco- 
nomici ai produselor, activitatea 
amintită a avut ca efect obți
nerea unor economii de mate
riale și manoperă evaluate la 
91 milioane lei.

• Pe șantierul Rovinari al 
Trustului de construcții și mon
taje miniere-București, toate 
formațiile de lucru au adoptat 
inițiativa „Fiecare reper — 
purtătorul unei economii de 
metal", precum și o alta, de 
largă circulație, „Să lucrăm o 
zi pe lună cu materiale econo

misite", ambele urmărind eco
nomisirea materialelor și redu
cerea costurilor de producție. 
Aceasta a avut ca efect econo
misirea a 238 t ciment, 61 t me
tal și 28 mc material lemnos. 
Numai brigada de construcții 
metalice, condusă de Dumitru 
Brencu, care a lansat prima 
inițiativă, a economisit 25 t pro- 

file din oțel, cantitate cu care 
au putut lucra timp de cinci 
zile. La rindul lor, muncitorii 
din formația de lucru condusă 
de Nicolae Călugărițoiu. autorii 
celei de-a doua inițiative, au 
economisit materiale de con
strucții cu care pot acoperi sar
cinile de producție timp de o 
decadă.

® în întreprinderile indus
triale din județul Mureș se ac
ționează susținut pentru rațio
nalizarea consumului de ener
gie electrică și de combustibil. 
Eforturi notabile s-au între
prins în direcția îmbunătățirii 

factorului de putere și al echi
librării curbei de sarcină din 
sistemul energetic național, al 
modernizării sistemelor de ali
mentare a marilor consumatori, 
al reducerii altor surse de ri
sipă, ca și a consumului neeco- 
nomicos. Ca urmare a acestor 
măsuri, în perioada care a tre
cut de la începutul anului și 

pînă acum s-au economisit pes
te 20 milioane kWh energie 
electrică, cantitate suficientă 
pentru funcționarea, pe timp de 
18 luni, a două întreprinderi 
industriale de nivel mijlociu.

Eforturi susținute se depun 
și în domeniul economisirii 
combustibilului lichid, solid și 
gazos. Aplicind un șir de mă
suri, întreprinderile industriale 
mureșene au economisit în acest 
an aproape 32 000 tone combus
tibil convențional.

• Pentru impulsionarea in 
continuare a ritmului de lucru 
și scurtarea duratei de execuție. 

în aceste zile, pe șantierele 
Trustului de construcții indus
triale Cluj s-a trecut la aplica
rea unor tehnologii noi, mo
derne, de mare randament și 
i naltă eficiență economică. Ast
fel, pe șantierul Fabricii de nu
trețuri combinate din Satu- 
Mare, o clădire înaltă de 38,5 m. 
a fost realizată prin glisarea 

stilpilor și a riglelor cadrelor cu 
ajutorul cofrajelor din placaj 
bachelitizat. Folosirea acestei 
tehnologii a dus la scurtarea cu 
150 de zile a duratei de execu
ție prevăzute și la importante 
economii de ciment și material 
lemnos.

• Un studiu de mare eficien
ță economică a fost finalizat 
recent in cadrul întreprinderii 
mecanice din Cimpulung Mus
cel. El se referă la mișcarea 
materialelor de prelucrat și în
cărcarea utilajelor de la secto
rul presaj-caroserii, secție cu 

cea mai mare pondere în activi
tatea întreprinderii.

Specialiștii au propus soluții 
optime in vederea programării 
judicioase a reperelor pe uti
laje. a amplasării raționale a 
mașinilor în flux, pentru elimi
narea timpilor morți in proce
sul tehnologic și pentru folosi
rea la întreaga capacitate a ma
șinilor și instalațiilor.

Datorită eficienței sale econo
mice. concretizată în obținerea 
unui spor de producție de 8 
autoturisme pe lună, studiul a- 
mintit a început să fie aplicat 
în practică.

® în industria extractivă se 
extind o serie de metode de 
mare eficiență economică. în 
exploatările de minereuri nefe
roase maramureșene, de exem
plu, mai bine de jumătate din 
volumul armării în subteran se 
realizează acum prin toreret. 
Un metru de galerie susținută 
pe această cale costă mai puțin 
cu aproape o sută de lei și eli
mină complet materialul lem
nos, economisindu-se anual 
peste 5 000 mc de lemn și che
restea.

în ce privește extracția, au 
fost generalizate metodele de 
exploatare în abataje cu front 
lung sub tavan artificial, iar 
pentru straturile groase s-a re
curs la dirijarea acoperișurilor 
prin- surpare. Specialiștii stu

diază actualmente posibilitatea 
extinderii procedeului ramble- 
ierii hidraulice a spațiilor ex
ploatate, metodă care permite 
dublarea productivității muncii, 
creșterea cu 50 la sută a vitezei 
de lucru și o mai bună concen
trare a producției.

• Unitățile producătoare de 
materiale de construcții din ju
dețul Timiș livrează șantierelor, 
în aceste zile de mare avînt 
pentru realizarea planului de 
investiții, produse peste sarci
nile planificate. Astfel. între
prinderile „Ceramica" din Jim- 
bolia și „Mondial" din Lugoj 
au expediat peste prevederi 
mai mult de 1.5 milioane uni
tăți de materiale de zidărie — 
echivalente în cărămizi șl 
blocuri ceramice — și peste 
2 milioane țigle. în același timp, 
în cadrul bazelor de producție 
și poligoanelor de prefabricate 
din județ, au fost confecționate 
suplimentar aproape 2 500 mp 
de panouri din beton armat, 
destinate construcțiilor indus
triale și social-culturale.

In prezent sini în curs de a- 
plicare noi măsuri vizînd creș
terea producției de materiale 
de construcții. precum și 
scurtarea termenelor de atin
gere a parametrilor de exploa
tare a liniilor tehnologice auto
mate intrate recent în func
țiune.
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Cereți și vom publica:
NOUTĂȚI DIN IN VĂ ȚĂMlNT

Spectacol de gală și seară culturală dedicate 
apropiatei sărbători naționale a R. D. Vietnam

Mai mulți cititori ai rubricii noastre ne-au solicitat 
diverse informații care se referă la :

Conținutul și structura învățămîntului 
general obligatoriu

Reproducem mai jos precizările Ministerului Educației 
și Învățămîntului :

învățămîntul general obligatoriu 
are o durată de 10 ani și este al
cătuit din ciclul primar (clasele 
I—IV). ciclul gimnazial (clasele 
V—VIII), prima treaptă a liceului 
(anii I și II). El are drept sarcină 
să asigure, într-o concepție unitară 
și echilibrată, pregătirea științifică 
și umanistă, tehnică și practică a 
tinerei generații, în perspectiva 
continuării studiilor și a integrării 
ei social-profesionale. în acest scop, 
pe parcursul ciclului primar și al 
celui gimnazial se urmărește di
ferențiat însușirea de către elevi a 
cunoștințelor de cultură generală 
și științifică de bază ; cultivarea 
sentimentelor de dragoste fată de 
patrie, față de partid, a respectu
lui față de realizările poporului 
român ; însușirea deprinderilor de 
muncă cu cartea, a metodelor și 
tehnicilor de bază necesare dobân
dirii independente de noi cunoștin
țe ; formarea deprinderilor și obiș
nuințelor de muncă fizică ; asimi
larea unor cunoștințe tehnice co
mune mai multor domenii de acti
vitate ; formarea comportamentului 
moral ; dezvoltarea interesului ele
vilor pentru muzică și artele plas
tice, precum și cultivarea gustului 
si sensibilității pentru frumos ; 
dezvoltarea fizică armonioasă, prin 
practicarea sistematică a exerci- 
țiilor în aer liber, a turismului, a 
sportului ; formarea deprinderilor 
și obișnuințelor igienico-sanitare 
ș.a.m.d. Componentele întregii ac
tivități instructiv-educative sînt 
astfel sistematizate îneît, la sfirși- 
tul ciclului gimnazial, elevii să po
sede un fond comun de cunoștințe 
de cultură generală, care să le per
mită continuarea studiilor, să le a- 
sigure deprinderile fundamentale de 
muncă, precum și capacitatea de 
a-și însuși noi cunoștințe.

Pentru atingerea tuturor acestor 
obiective au fost îmbunătățite pla
nurile și programele de învățămînt, 
se află în curs de elaborare noi 
manuale școlare, care să răspundă 
mai bine sarcinilor instructiv-edu
cative ale școlii generale. Așa. de 
pildă, planul de învățămînt pentru

școala generală a fost dezbătut în 
ședința consiliului învățămîntului 
preșcolar și general obligatoriu în 
ziua de 14 august, iar pe baza a- 
cestor dezbateri i s-au adus îmbu
nătățiri în sensul unei mai bune 
eșalonări a disciplinelor pe ani de 
studiu, al introducerii celei de-a 
doua limbi străine, precum și al 
lichidării supraîncărcării elevilor 
prin adoptarea unui program care, 
în spiritul indicațiilor plenarei C.C. 
al P.C.R:, să nu depășească 25 de 
ore săptămînal la clasele I—IV și 
30—32 de ore la clasele V—VIII.

Pentru înfăptuirea obiectivelor 
școlii generale și în vederea creș
terii eficientei acesteia va fi efec
tuată o diversificare mai amplă a 
formelor de organizare si desfășu
rare a procesului de învățămînt, 
prin lecții, activități în cabinete și 
laboratoare, lucrări practice, pre
cum și reevaluarea actualelor me
tode didactice în sensul promovării 
celor care dezvoltă gindirea elevi
lor. capacitatea lor de investigare.

Una din sarcinile principale ale 
școlii generale este cultivarea 
dragostei elevilor fată de munca fi
zică și formarea unor deprinderi 
tehnico-productive. în acest scop, 
conținutul activității tehnico-prac- 
tice va fi îmbunătățit și gradat pe 
cicluri, finind seama de mediul 
socio-economic și posibilitățile de 
care dispun școlile. Pe lingă acti
vitățile industriale și agricole, e- 
levii — îndeosebi fetele — Vor fi 
inițiați și în lucrări de gospodărie 
și menaj, croitorie, țesut covoare 
etc. Instruirea tehnico-practică la 
clasele V—VIII va fi completată cu 
o practică anuală comasată.

După cum se știe, structura or
ganizatorică a învățămîntului obli
gatoriu este astfel concepută îneît 
să poată fi cuprinși și menținuți 
în școală toți copiii de vîrstă șco
lară. în aceste condiții, cînd so
cietatea face eforturi pentru a asi
gura un învățămînt obligatoriu de 
10 ani. vor trebui adoptate astfel 
de măsuri îneît parcurgerea școlii 
de toți copiii să se efectueze în 
condiții cit mai bune. Una dintre

aceste măsuri — prevederea ca la 
clasele I—IV să se lichideze repe- 
tenția — urmărește ca toți elevii 
din primii ani de școală să-și poa
tă însuși cuantumul necesar de cu
noștințe, în condițiile unei exigențe 
pedagogice cu nimic mai mici de- 
cît cea manifestată pînă acum. De 
aceea, pentru copiii care vor întîm- 
pina dificultăți în însușirea cunoș
tințelor se va organiza, în școlile 
în care aceștia învață, o activitate 
pedagogică specială, folosindu-se 
programe diferențiate. Mai multe 
colective de pedagogi elaborează 
acum măsurile ce vor trebui între
prinse pentru mai buna organizare 
a procesului de învățămînt, pentru 
sprijinirea efectivă a eforturilor e- 
levilor. Pînă în prezent au fost fă
cute pregătirile necesare pentru ca 
încă din toamna acestui an, toate 
școlile să aibă asigurate cadre di
dactice calificate. Sînt, de aseme
nea, în pregătire măsuri pentru or
ganizarea în fiecare județ a unui 
număr de școli cu program pre
lungit, in care, după terminarea 
cursurilor, elevii vor lua masa la 
cantina școlii — contra cost — și 
își vor pregăti lecțiile sub îndru
marea personalului didactic.

Pe măsura sistematizării locali
tăților rurale, modernizării drumu
rilor și dezvoltării transporturilor 
în comun, se va realiza concentra
rea rețelei școlare prin comasarea 
treptată a școlilor cu efective mici 
de elevi și organizarea pe această 
cale a unor puternice școli gene
rale la sate care să funcționeze in
clusiv cu anii I și II ai liceului. O 
asemenea concentrare va fi expe
rimentată în 4—5 județe încă în 
cursul apropiatului an școlar. Se 
consideră că o astfel de organi
zare va facilita dotarea tehnico- 
materială mai rațională a școlilor, 
iar crearea într-o asemenea loca
litate a unui singur consiliu pro
fesoral, cu mai mulți profesori de 
aceeași specialitate va duce Ia 
luarea unor hotărîri dintr-o per
spectivă unitară, asupra celor 
mai importante probleme spe
cifice de perfecționare a pro
cesului de învățămînt. Totodată, 
se apreciază că în aceste condiții 
și orientarea școlară și profesională 
a elevilor va putea fi realizată pe 
căi superioare ; informarea elevilor 
în legătură cu diferitele școli și 
meserii va fi mult îmbunătățită ; 
vor putea fi organizate treptat la
boratoare și cabinete de orientare 
profesională etc.

Rubrică redactată de : 
Mihai IORDANESCU

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, la cinemato
graful „Capitol11 din București a 
avut loc ieri un spectacol de gală cu 
filmul „Șosea de-a lungul munților 
Truong Son“. Realizarea recentă a 
cineaștilor din R.D. Vietnam este 
dedicată luptei eroice a poporului 
vietnamez pentru apărarea patriei 
împotriva agresiunii imperialiste, 
muncii sale pe frontul refacerii și al 
reconstrucției, al construcției socia
liste.

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ni- 
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de artă, știință și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam, și 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud la Bucu
rești, membri ai celor două amba
sade. în sală se aflau, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Despre semnificația actului istoric 
de la 2 septembrie 1945 — proclama
rea independenței țării — despre suc
cesele repurtate de bravul popor viet
namez în lupta sa dreaptă de apă
rare a independenței și suveranității 
patriei, de făurire a unei vieți libere 
și fericite a vorbit, înainte de spec
tacol, Dumitru Fernoagă, directorul 
Casei de filme nr. 5.■il

Tot ieri a avut loc în Capitală, 
sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, o seară culturală consacrată 
apropiatei sărbători naționale a Re
publicii Democrate Vietnam — Ziua 
proclamării independenței. Cu acest 
prilej, ziaristul Alexandru Cîmpea- 
nu a împărtășit auditoriului impresii 
de călătorie din R.D. Vietnam.

La manifestare au participat re
prezentanți ai I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R.D. Vietnam, și Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
Sud în România, membri ai celor 
două ambasade.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării glorioase a revoluției populare care a răs
turnat regimul fascist, în numele poporului mozambican, al combatan
ților FRELIMO, adresăm poporului român frate, Partidului Comu
nist Român și guvernului felicitări și cele mai bune urări de succes.

Condus de Partidul Comunist Român, poporul român și-a transfor
mat țara agricolă înapoiată, sub dominație feudală, într-o țară socia
listă industrială, angajată în construirea unei societăți comuniste. Salu
tăm lupta dv. hotărită pentru edificarea, consolidarea și dezvoltarea 
puterii populare, pentru păstrarea independenței naționale, egalitatea și 
respectul reciproc în relațiile dintre națiuni.

Angajarea noastră comună și totală în lupta anticolonialistă, anti- 
imperialistă constituie o bază solidă pe care s-au clădit identitatea și 
prietenia noastră mereu crescîndă, de nezdruncinat.

Stimulate de succesele și victoriile dv., toate țările frățești și po
porul mozambican vor continua lupta împotriva colonialismului, impe
rialismului, exploatării omului de către om, pentru instaurarea puterii 
populare.

Ne vom îndeplini întotdeauna datoria noastră națională și Inter
națională.

Cu înaltă considerație,
COMITETUL CENTRAL AL FRELIMO

cinema
a Departe de Tipperary : PA
TRIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
o Aladin și lampa fermecată :
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,30; 20,45, la grădină — 19,30.
O “Valter apără Sarajevo : FES- 
TîyAL — 9,30; 13; 17,15;. 20,30, la 
grădină,— 19,15.
e Eva și Adam : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. la gră
dină — 19.45.
e Polițistul : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la 
grădină — 19,30, FAVORIT — 9,15; 
" ................ ....... GRA-11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
DINA DINAMO — 20.
a Aventura lui Poseidon :
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4709) ; 20,15 (seria de bile
te — 4680), EXCELSIOR — 9; 12; 
13.15: 18; 20,30, MELODIA — 9; 
12; 15,15; 18; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20.

SALA

e Cutezanța : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; 20.30, la grădină — 20.
o Eglantine : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
O Explozia : DOINA — 11; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.
o Urmărire Ia Amsterdam : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20, GLORIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
ARENELE ROMANE — 19,45,
e Ziua în care vin peștii — 10; 
12; 14; 16,30; 18,30, Ștrengărița — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Infailibilul Raffles : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
3 Pe aripile vintului ; FEREN
TARI — 10; 15; 19.
a Cartea junglei : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Fluturii sînt liberi : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
O Fantoma Iui Barbă Neagră : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 8,45; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Distratul : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,30.
© Autostop : MOȘILOR — 15,30;
18; 20,30, la grădină — 19,30.
a Dragostea începe vineri : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45.
e Tinerețe fără bătrînețe : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (8).

9,30 O viață pentru o idee : Tra
ian Săvulescu.

10,00 Telex.
10,05 Biblioteca pentru toți : I. A. 

Bassarabescu.
10.40 Selecțiunt din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11,00 Istoria filmului sonor : 

„Zboară cocorii". Emisiune 
dedicată școlii sovietice de 
după anii 1945.

12.40 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

13,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală • Cu car

tea în vacanță : Inventatori 
români — Henri Coandă. 
Transmisiune de la Muzeul 
științific al Academiei Repu
blicii Socialiste România 
• Antologie școlară. Arghezl 
la Mărțișor. Citeva povestiri.

17.30 Curs de limba engleză. Reca
pitulare (8).

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile 7
18.30 Publicitate.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Teleconferlnța de presă.

19,20 1001 de seri : Basme în silue
te — „Nalba și Răsura".

19.30 Telejurnal e Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînll : „Joacă 
florile-n grădini". Muzica :
Paul Urmuzescu. Versuri :
Mihal Teodorescu. Interpre
tează George Hazgan.

20,05 Documentar TV : Cartea a- 
pelor.

20,35 Drumuri în istorie. Alexan
dru cel Bun.

21,00 Studioul de poezie : Dialogul 
vîntulul cu marea.

21.30 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.

21,55 Microrecital de muzică ușoa
ră .

22,05 24 de ore.
22.30 Stadion.

PROGRAMUL II
20,00 Avanpremieră.
20,05 Pagini muzicale de mare 

popularitate
20,35 Revista economică TV.
21,05 Film serial : „Arthur". Epi

sodul VI — „Duelul".
21.30 Orchestra de muzică popu

lară „Cernegura" din Piatra 
Neamț. Dirijor : Dumitru Ca- 
targiu.

22,00 Teatru scurt „Unul dintre 
noi" de Radu Bădllă. In dis
tribuție : Glna Patrichl, Ovl- 
diu Iullu Moldovan, Ștefan 
Tapalagă, Peter Paulhofer, 
George Ulmenl. Scenografia : 
Teodora Dinulescu. Regia : 
Letlțla Popa.

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Tovarășe președinte,
Profund îndurerat, de vestea accidentului de cale ferată de lîngă 

Kielce, vă adresez, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România și al meu personal, dumneavoastră și familiilor îndo
liate, cele mai sincere condoleanțe.

Exprim, totodată, urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului HENRI LOPEZ
Prim-ministru al Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE
Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru 

al Republicii Populare Congo, am deosebita plăcere să vă adresez, în 
numele guvernului român și al meu personal, felicitări cordiale și urări 
de succes în activitatea dumneavoastră viitoare.

Îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare ascendentă, în interesul celor două popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

„ROMÂNIA-FILM" prezintă; J E L L A G

Film tunisian, realizat în colaborare cu Studioul de filme de lung metraj din r Khlifiriul și
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nuare.
o Cu copiii la mare : MUNCA — 
16; 18; 20.
o La răscruce de vînturl : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15.
s> Tu, eu și micul Paris : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
s Un om în sălbăticie : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15. ARTA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20. 
a Ciprian Porumbescu : UNIREA
— 16; 19,30, la grădină — 20.
a Ordonanța Selmenko : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
O Ultimul cartuș : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
© Acea pisică blestemată : LU
MINA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Antonlu și Cleopatra : PACEA 
— 15,30; 19
a Monte Carlo : FLOREASCA — 
15,30: 18; 20,30.
0 Jandarmul la plimbare : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
15,30; 18; 20,30.

sa

teatre
K8

© Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Băr
bați fără neveste — 20.
® A.R.I.A. prezintă (în sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") : Con
cert de muzică ușoară cubaneză 
susținut de formația „Saludo Cu
bano" — 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (la grădina Boema) : Ești- 
val-Boema — 20.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.

O activitate artistică 
desfășurată fără întreru
pere de mai bine de ju
mătate de secol ; o indi
vidualitate care, încă de 
la începuturi, aducea o 
problematică și o viziune 
de netăgăduită originali
tate — iată polii între 
care se situează expozi
ția deschisă, în aceste 
zile. în sălile Dalles. Re
trospectiva pictorului 
Nagy Imre, organizată 
aici, deși ilustrează doar 
o infimă parte din opera 
sa, tinde parcă să prezin
te, prin intermediul măr
turiilor concrete ale pic
turii. exemplaritatea unei 
vieți închinate în între
gime preocupărilor artis
tice.

De curînd sărbătorit și 
răsplătit cu cele mai 
înalte distincții pentru 
consecventa cu care a 
știut să-și urmeze dru
mul ales — Nagy Imre, 
acum octogenar, își 
continuă activitatea cu 
același spirit mobil, cer
cetător, intransigent pe 
care l-a afirmat inițial. 
Palmaresul său artistic 
înregistrează această nouă 
manifestare (actuala re
trospectivă a fost deschisă 
mai întîi la Miercurea 
Ciuc), prin amploarea ei. 
ca pe o incontestabilă 
demonstrație de muncă 
tenace, creatoare, dedicată 
ținuturilor sale natale .

Satul Jigodin, din Har
ghita, în care s-a năs
cut în 1893, a consti
tuit t.ot timpul un punct 
de referință pentru în
treaga sa activitate ar
tistică. Căci dincolo de 
experiențele pe care via
ta sa le-a înregistrat suc
cesiv — Academia din 
Budapesta, tabăra de pic
tură de la Kecskemet, 
cele două războaie mon
diale — artistul s-a în
tors mereu spre Jigodi- 
nul său natal, stabilin- 
du-se definitiv aici, ime
diat după primul război 
mondial. „Iubesc orașul, 
dar nu pot trăi decît în 
mijlocul naturii ! Am a- 
vut de nenumărate ori 
prilejul să mă stabilesc 
intr-un oraș, dar n-am 
putut părăsi niciodată Jl- 
godinul și meleagurile 
natale". Cuvintele picto
rului, reproduse în cata

logul ce-i însoțește ex
poziția, confirmă această 
atitudine pe care arta sa 
o reflectă din plin. 
Ochiul său a înregistrat, 
incă din primii ani ai co
pilăriei, imaginea acestor 
locuri cărora, mai tîrziu, 
arta sa a știut să le con
fere contur distinct, per
sonalitate.

Viâța de fiecare zi și 
muncile care o întovără
șesc trăiesc în pinzele 
sale cu o deosebită preg
nanță. Muncile cîmpului 
(„Culesul sfeclei", „Des-

ța e un spectacol. Dim
potrivă, tonalitatea ele
giacă a unor pinze, cere- 
bralizarea emoției pe 
care o aduc altele tind să 
evoce cit mai viu, cit 
mai autentic liniștea sau 
zbuciumul satului, taine
le și dimensiunile lui 
spirituale. Sentimentele 
simple și adinei, pline de 
înțelegere, cu care picto
rul se apleacă asupra a- 
cestei vieți, îi furnizează 
imagini pline de o fabu
loasă încărcătură mate
rială.

atitudine, o variantă a 
ancorării în esențial.

Numeroasele exegeze, 
care s-au referit la opera 
sa, au menționat în pri
mul rînd faptul că lucră
rile nu au cunoscut ten
tația unor curente efe
mere. Vorbind despre 
arta lui Nagy Imre se 
cere amintită, în primul 
rînd, modalitatea realistă 
pe care pictorul o folo
sește în abordarea su
biectelor. Este vorba aici 
de faptul fundamental 
al orientării artei sale

CARNET PLASTIC

ÎN SĂLILE
DALLES

Na
facerea porumbului",
„Culegători de cartofi"), 
tăiatul lemnelor, tunsul 
oilor, căratul finului 
(„Car cu fin"), scăldatul 
cailor („Seara ia adăpat"), 
căratul buștenilor, peisa
jul uneori sălbatic, dar 
de o neasemuită frumu
sețe („Ogoare la Jigo
din", „Trece furtuna", 
„Satul meu"), obiceiurile 
— mod simbolic de a su
gera că trecutul trăiește 
cu organicitate în prezent 
(„Dans popular") — sînt 
subiectele predilecte. Ele 
furnizează motive pe 
care pictorul le desface 
cu minuție Jn părțile lor 
componente pentru a le 
recompune apoi în mo
numentale compoziții, în 
fața cărora spectatorul 
este lăsat să observe, să 
găsească, să opereze re
lații între elementele 
prezentate. Reprezentă
rile acestea imagistice, a- 
pelînd la aspectele cele 
mai obișnuite vieții coti
diene, sînt departe de a 
acredita ideea că existen-

Expoziția 
gy Imre

Aiături de compozițiile 
reprezentînd scene din
tre cele mai semnificati
ve ale satului, peisajul 
— preocupare constantă 
a activității sale — aduce 
unda unui cald lirism. 
Realizate în acuarelă sau 
ulei aceste peisaje sînt. 
parcă, mărturii ale unor 
stări afective declanșate 
de anumite momente ale 
realității.

Sentimentul robust și 
generos față de frumu
sețea naturii din împre
jurimile Ciucului, din 
Jigodin sau Cluj se des
prinde din nenumărate 
lucrări aflate acum în 
expoziția din sălile Dal
les. Temperament de un 
lirism viguros, Nagy 
Imre a știut să aleagă, 
în toate aceste peisaje, 
calea simplității, soco
tind-o drept mijlocul cel 
mai elocvent pentru a se 
exprima. Pictorul a dorit 
să propună, parcă, nu 
numai un mod de trans
figurare, ci șl un unghi 
de percepție filozofică, o

spre viață, spre oamenii 
atît de bine surprinși în 
exercițiul muncii lor zil
nice ; orientare care, pă
răsind calea naturalistă 
de pură descriere a înve
lișului faptic, reprezintă, 
de fapt, firul comun și 
călăuzitor al viziunii rea
liste. Există, deci, în pin
zele pe care iubitorii de 
artă le pot vedea în să
lile Dalles, un realism 
autentic, un realism al 
orientării spre existență, 
intim legat de substanța 
primară a operelor, crea
tor de stil și de viziune 
estetică.

Numeroasele portrete 
pe care expoziția le pre
zintă sînt o mărturie în 
plus. Ele au oferit picto
rului posibilități nelimi
tate de comunicare con
centrată, de conturare, 
prin intermediul unor ti
pologii variate, a unei 
largi expresivități, de a- 
naliză aspră a unei pro
blematici umane. Nu nu
mai portretele părinților, 
ale țăranilor din satul

natal, dar și ale unor 
contemporani precum 
ZIFFER SANDOR, TA- 
MASI ARON, BARCSAI 
JENO, MELIUSZ JOZSEF, 
dr. ANTALFFY EN- 
DRE sau ROMULUS 
LADEA (pentru a nu 
cita decît citeva din cele 
expuse) mărturisesc par
că intenția de a fina
liza analiza . obiectivă a 
chipului pe un suport 
etic.

Natura deschisă și in
tens receptivă a artistu
lui l-a determinat să nu 
se mulțumească cu pei
sajul și oamenii Jigodi- 
nului, ci să încerce să 
cunoască și oamenii altor 
meleaguri, gîndurile, pre
ocupările lor construc
tive. 11 regăsim astfel, pe 
pictor, in 1950. printre 
minerii din Valea Jiului, 
pentru ca un an mai tîr
ziu să încerce a desco
peri și surprinde în lu
crările sale viața munci
torilor de la Fabrica de 
zahăr din Tg. Mureș.

Adevărat interpret al 
construirii Fabricii de ci
ment de la Bicaz și a 
monumentalului baraj 
de aici („Fabrica de ci
ment de la Bicaz", „Să
pături de pămînt la Bi
caz"). Nagy Imre a știut 
să confere o vibrație ne
obișnuită exploziei de vi
talitate care a însoțit ri
dicarea lor. Desenele și 
lucrările în ulei, inspira
te de aceste citeva etape 
distincte ale construirii 
socialismului în patria 
noastră, reprezintă tot a- 
tîtea etape distincte ale 
creației pictorului. Sînt 
lucrări în care artistul se 
dovedește a fi, încă o 
dată, cîntărețul pasionat 
al tumultului vieții coti
diene, opera sa primin- 
du-și sensul de la acest 
context în continuă 
schimbare — realitatea 
de fiecare zi.

Atît grafica, cît și lu
crările în ulei întăresc 
ideea că opera de artă 
nu reprezintă pentru 
Nagy Imre decît același 
drum spre marile răs
punsuri ale vieții, în cău
tarea cărora pornește 
mereu.

Marina PREUTU
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• BIHOR. La Oradea au în
ceput lucrările de construcție a 
unei noi aerogări. Pe lîngă ser
viciile sale specifice, aici vor 
funcționa micromagazine de ar
tizanat, alimentare, un bar și 
restaurant, cabinete medicale 
cu asistență de specialitate per
manentă, un punct de schimb 
valutar ețc. O altă clădire care zaț de cîneamatorii de la clu- 

' 'Se va'construi'în incinta aero- " " bul C.F.R., cu sprijinul secției 
gării va fi desținață întreținerii ' ............
mijloacelor‘de transport si teh-’- 
nice aeroportuare. • HUNE
DOARA. Colectivele de muncă 
din unitățile industriale ale ju
dețului Hunedoara au îndepli
nit cu 4 zile mai devreme sarci
nile de plan pe primele 8 luni 
ale anului. In această perioadă, 
ele au realizat suplimentar peste
56 000 tone fontă și oțel, 21200 
tone laminate finite pline, 70 
milioane kWh energie electrică, 
2 600 mc cherestea și peste 3 400 
mc prefabricate din beton.
• BACAU. In municipiul Giieor- 
ghe Gheorghiu-Dej a fost con
struit și dat în folosință un nou 
complex de servire al coopera
ției meșteșugărești. In noua 
construcție îsi desfășoară activi
tatea 8 secții ale cooperativei 
„Flacăra" ; croitorie pentru 
bărbați, femei, tricotaje, con
fecții din piele, marochinărie- 
blănărie, cizmărie și o secție de 
țesut covoare plușate. • BIS- 
TRIȚA-NASAUD. Lucrătorii 
Inspectoratului silvic al județu
lui B'strita-Năsăud au livrat 
beneficiarilor peste 450 tone 
fructe de pădure. Pînă la finele 
actualului sezon, din bazinele 
forestiere de aici se va mai re
colta o cantitate de 600 tone 
zmeură, mure, afine negre și 
roșii, mere pădurețe, porumbe, 
măce=e și scorușe. • COVAS- 
NA. în orașul Sf. Gheorghe a 
fost dată în folosință o nouă

aripă a clădirii centrului școlar 
cooperatist care cuprinde opt 
săli de clasă. Laboratoarele 
și cabinetele de specialitate au 
fost înzestrate cu aparatură nouă. 
• TIMIȘ. Pe ecranul cinema
tografului „Modern" din Timi
șoara rulează „Jurnalul de ac
tualități timișene" nr. 3. Reali-

de propagandă a comitetului 
județean de partid, jurnalul re
dă aspecte din activitatea con
structorilor timișoreni pentru 
predarea la termen a noilor o- 
biective industriale și social- 
culturale, precum și a colecti
vului de muncă de la uzina me
canică, a țăranilor cooperatori 
din Tomnatic, imagini de la săr
bătoarea cîntecului, jocului șl 
portului bănățean de pe valea 
Begheiului etc. • ALBA. Co
lectivele de muncă din între
prinderile industriale ale jude
țului Alba au îndeplinit cu 4 
zile mai devreme sarcinile de 
plan pe primele 8 luni ale a- 
nului la producția globală, pro
ducția marfă, producția marfă 
vîndută și încasată și produc
tivitatea muncii. • CONSTAN
ȚA. La Medgidia a fost dat în 
folosință un modern complex 
sportiv și de agrement compus 
dintr-o mare sală de popice cu 
8 piste și alte săli pentru tenis 
de masă, jocuri mecanice etc. 
Noul obiectiv sportiv a fost 
construit prin munca voluntar- 
patriotică a cetățenilor orașului 
și cu sprijinul unităților indus
triale din localitate. * CLUJ. 
După aproape un deceniu, con
structorii s-au reîntors în car
tierul „Grigorescu" din Cluj 
pentru a-i îmbogăți zestrea cu 
încă 2 000 apartamente. Recent, 
a început glisarea primului bloc 
turn cu parter și 10 etaje.

LA FABRICA „PARTIZANUL"-BACĂU

70000 DE PERECHI DE ÎNCĂLȚĂMINTE, 
DIN PIELE ECONOMISITĂ

Economisirea materiilor pri
me, îndeosebi a pielii, consti
tuie una din preocupările prin
cipale ale colectivului de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la fabrica de încălțăminte șl pie
lărie „Partizanul" din Bacău. în 
acest scop, aici a fost lansată 
inițiativa : „Să lucrăm o zi pe 
lună cu materiale economisite". 
Promotorii ei sînt muncitorii din 
secția de croit piele. Nicolae Bu- 
gescu, cîștigătorul titlului de cel 
mai bun croitor in piele la con
cursul pe țară din acest an, Au
rel Stoleru. Elena Comănescu și 
mulți alți fruntași în producție 
din această secție s-au angajat 
să economisească, fiecare, pînă 
la sfîrșitul anului, materii pri
me și materiale în valoare de 
cîte 14 000 lei. Rezultatele de 
pînă acum sînt meritorii. Prin- 
tr-o îmbinare judicioasă a tipa
relor, întreținerea și exploatarea 
corectă a mașinilor și utilajelor, 
ridicarea continuă a nivelului 
de calificare, colectivul acestei 
secții a reușit să economisească, 
de la începutul anului și pînă 
acum, 11 566 mp de piele, ceea 
ce înseamnă materie primă din 
care se pot confecționa circa 
65 000 perechi de încălțăminte.

Inițiativa celor de la croit a 
fost îmbrățișată șî de colectivele 
de muncă din atelierele de tăbă- 
cărie, ștanțat, cusut etc. Ca ur
mare, în întreaga fabrică au fost 
realizate, în această perioadă, e-

conomii de materii prime și ma
teriale in valoare de 1 615 000 
lei. Alături de autorii inițiati
vei s-au evidențiat, în această 
amplă acțiune, croitorii în piele 
Victor Ungureanu, Eugenia Să- 
voi, Natalia Stafie, ștanțorii 
Constantin Hăldeș, Dumitru 
Lungu, A. Mandache. Tovarășul 
inginer Dan Pricop, directorul 
fabricii, ne spunea că, în aceste 
zile, întregul colectiv de muncă 
de aici este antrenat într-o mare 
acțiune de descoperire de noi 
rezerve care, valorificate, să con
ducă la economisirea pielii pen
tru Încălțăminte, La propunerile 
unor muncitori, în fabrică a fost 
organizat un atelier special de 
încălțăminte pentru copii, care 
valorifică pînă și cele mai mici 
bucăți de piele. Aici, meșteri cu 
o înaltă calificare confecționea
ză sandale și ghetuțe pentru cei 
mici în 10 modele. Numai prin 
valorificarea furdalelor vor fi 
realizate, pînă la sfîrșitul anu
lui, peste 50 000 perechi de în

călțăminte pentru copii. Calcu
lele făcute arată că, în întrece
rea pe care o desfășoară pentru 
economisirea fiecărui decimetru 
patrat de piele, colectivul fabri
cii băcăuane va realiza în acest 
an, numai din materia primă 
economisită, circa 70 000 perechi 
de încălțăminte pentru bărbați 
și copii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*
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PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, joi la amiază, pe Sir 
Charles Leslie Glass, președintele 
Băncii anglo-romăne cu sediul la 
Londra, și pe Emil Radu, director 
general al băncii.

Cu acest prilej au fost discutate

probleme privind dezvoltarea activi
tății Băncii anglo-romăne, care a în
ceput să funcționeze in cursul lunii 
iulie a acestui an.

La primire a participat Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii româ
ne de comerț exterior.

(Agerpres)

Vizitele delegației parlamentare belgiene,
condusă de senatorul Raoul Vreven

PRIMIREA LA MAREA ADUNARE NAȚIONALA
Joi dimineața, președintele Marii 

Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit delegația parlamentară bel
giană, condusă de senatorul Raoul 
Vreven, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte Maria 
Groza, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai M.A.N., Ștefan Milcu, pre
ședintele Grupului român pentru re
lațiile de prietenie România—Belgia, 
Dumitru Coliu, Constantin Dincu- 
lescu, Tudor Drăganu, Traian Ionaș- 
cu, Aurel Vijoli, președinți de Co
misii permanente‘ale M.A.N., Mircea 
Rebreanu, secretar al Comisiei juri
dice a M.A.N.

A fost de față Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la București.

In timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
fost realizat un util schimb de pă
reri privind relațiile româno—bel
giene și contribuția pe care o pot 
aduce parlamentarii la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări. A 
fost subliniată, cu această ocazie, do

rința comună de a se acționa și în 
viitor pentru intensificarea relațiilor 
bilaterale în diverse domenii de ac
tivitate, spre folosul ambelor țări, 
al cauzei destinderii și securității pe 
continentul nostru.

★
Parlamentarii belgieni au partici

pat apoi la un dejun oferit în 
onoarea lor de Biroul Marii Adunări 
Naționale. în timpul dejunului, Ște
fan Voitec și Raoul Vreven au rostit 
toasturi.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare belgiene, 
ambasadorul Belgiei la București, 
Jacques Graeffe, a oferit joi un di
neu.

★
în aceeași zi, parlamentarii bel

gieni au vizitat cartiere ale Bucu- 
reștiului și au asistat la un specta
col folcloric.

(Agerpres)

Cronica zilei
La 30 august a părăsit definitiv 

țara noastră Dendeviin Sarav, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mongole in 
Republica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a statu

lui Trinidad-Tobago, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, a 
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului de externe din Trinidad- 
Tobago, Erick Williams.

★
Noul ambasador al Regatului Cam- 

bodgiei în Republica Socialistă 
România, Chea San, a depus, 
miercuri, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

★
Cu prilejul Zilei armatei Turciei, 

atașatul militar, aero și naval al a- 
cestei țări la București, colonelul 
Burhan Ulukan, a oferit joi o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au participat generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

☆
Joi după-amiază a plecat la Viena 

o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, condusă de Titus Popescu, vice,- 
președinte al U.N.C.A.P. care, va face 
o vizită în Austria, la invitația Uni
unii cooperativelor agricole austriece 
— Raiffeisen.

(Agerpres)

Instantaneu clujean

La începutul anului, construc
torii craioveni s-au angajat ca, 
prin gospodărirea cu grijă a 
materialelor pe șantiere, să 
economisească 200 tone ciment, 
200 tone oțel-beton, 100 mc ma
terial lemnos. De la începutul 
anului și pînă în prezent, ei au 
reușit să depășească angaja
mentul anual cu 180 tone ci
ment și 200 mc material lem
nos. Economisirea însemnatelor 
cantități de ciment a fost posibi
lă ca urmare a măsurilor între
prinse privind manipularea și 
depozitarea în condiții corespun
zătoare a acestuia, respectarea 
cu strictețe a normelor de con
sum prevăzute în rețetele de 
laborator, evitarea oricăror pier
deri prin transportul de be
toane de la stațiile centralizate 
la punctele de lucru. Printre 
metodele folosite cu succes la 
reducerea consumurilor specifi
ce de material lemnos figurea

ză utilizarea cu grijă a cofraje- 
lor de inventar și folosirea lor 
o perioadă mai mare decît nor
mele în vigoare, recuperarea 
materialelor din cofrajele uza
te, evitîndu-se astfel scoaterea 
din magazie a unor cantități de 
materiale noi, confecționarea în 
proporție mai mare a unor 
piese de rezistență din betoane 
armate în ateliere centralizate 
etc. La oțel-beton, angajamen
tul anual a fost realizat în pro
porție de 60 la sută. Și la acest 
produs, prin prelucrarea otelu- 
lui-beton și a profilelor în ate
liere centralizate, in vederea 
valorificării tuturor cupoanelor, 
constructorii craioveni își 
respecta cuvîntul dat și vor 
ri volumul economiilor de 
teriale prin gospodărirea 
chibzuială a acestora.

vor 
spo- 
ma- 

cu

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii
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Vizitele delegației Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 

condusă de tovarășul Săndor Gâspâr 
PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al Comi
tetului Central al P.C.R.. a primit, 
ieri după-amiază. delegația sindica
telor din Ungaria, condusă de Săndor 
Gâspâr, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P.M.S.U., 
secretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria, 
care, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al

■fr
Joi a sosit în Capitală delegația 

Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, condusă de Săndor 
Gâspâr, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., secretar general 
al Consiliului Central al Sindicate
lor din Ungaria, care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, face 
o vizită de prietenie și schimb de 
experiență în țara noastră.

Din delegație fac parte Timmer 
Jozsef, Duschek. Măria, secretari ai 
C.C.S. din Ungaria, Kanda Păi, pre
ședintele Consiliului regional al sin
dicatelor Szabolcs, Slovatsik Kăroly, 
activist la secția relații internațio
nale a C.C.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de tova
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Paul Nagy și Larisa 
Munteanu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., de membri ai

P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Larisa Munteanu. 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

A fost, de asemenea, prezent Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială și prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la preo
cupările și sarcinile actuale ale oa
menilor muncii din Republica Socia
listă România și R.P. Ungară, pre
cum și in legătură cu contribuția 
sindicatelor la înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste în cele două 
țări.

★
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central, de activiști ai sindicatelor.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
La sediul Consiliului Central al 

U.G.S.R. au început, în aceeași zi, 
convorbirile oficiale între delegația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, condusă de Săndor 
Gâspâr, și o delegație a Consiliului 
Central al U.G.S.R., condusă de to
varășul Mihai Dalea.

Cele două delegații s-au informat 
reciproc în legătură cu unele pre
ocupări și sarcini ce revin sindicate
lor din Republica Socialistă Româ
nia și R. P. Ungară în etapa actuală 
a construcției socialiste. Totodată, 
s-a efectuat un schimb de păreri re
feritor la unele probleme ale mișcă
rii sindicale internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. I

(Agerpres)

DE LA ADAS

!

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a men

ținut în general răcoroasă. Cerul 
a fost variabil, mai mult noros. 
Au căzut ploi locale în Muntenia 
și sudul Olteniei, iar în nordul 
Banatului, Crlșana, nordul Tran
silvaniei și Maramureș, ploile au 
fost mai ales sub formă de aver
să însoțite șl de descărcări elec
trice. Cu totul izolat a plouat în 
sudul Dobrogei. In Munții Rodnei 
s-a semnalat grindină. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
intre 16 grade la Polovraci și 26 
de grade la Huși. In București : 
Cerul a fost mai mult noros. A 
plouat. Vintul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 
de grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 
3 septembrie. în țară : Cerul 
fi variabil, mai mult noros

22

Și 
va 
în 

primele zile, în sud-eSt'ul'și eștul 
țării, unde vor cădea, ploi cui car. 
pacter local. In rest, .ploile.■yon. H 

7-izolate. Vint potrivit. TemjieratU-'’ 
ra ușor variabilă. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat 
mai coborite, iar maximele vor 
oscila între 18 șl 28 de grade, mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului, 
în București : Cerul va fi varia
bil, mai mult noros la începutul 
intervalului, cînd vor cădea ploi 

: slabe. Vint potrivit. Temperatura 
. ușor variabilă.

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de viață pentru 
august 1973 
combinații

luna 
au ieșit următoarele opt 
de litere :

E. H. 
R. C.

i.; 
M. ;

; A. X. O. ; G. O. Y. ; 
; S. Q. H. ; F. G. I. ; W. 
Q. P. ; Y. Y. P.

asigurații cărora le-au ieșitToți 
ciștigătoare una sau mai multe din 
combinațiile de litere menționate mai 
sus urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri este necesar ca asigurații 
să achite primele de asigurare 
termenele stabilite.

LOTO

la

Rezultatele tragerii excepționale 
din 21 august 1973

Categoria I : 1,30 autoturisme Da-; 
cia 1300 ; cat. II : 2,30 autoturisme .

«■;. ȘJțoda S. 100 ; cat. III : 3,45 variante . 
a '25 000 lei ; cat. IV : 24 variante a 
10 000 lei din care o excursie la Bu
dapesta cu petrecerea Revelionului 
1974 de cîte 2 locuri plus diferența 
în numerar : cat. V :
a 4 401 lei ; cat. VI : 61,10 variante 
a 2 500 lei din care o excursie de un 
loc la Budapesta cu petrecerea Re
velionului 1974 ; cat. VII : 64,45 va
riante a 1 000 lei ; cat. VIII : 36,65 
variante a 500 lei ; cat, IX : 346,25

» variante a 200 lei.

57,50 variante

SĂRBĂTOAREA NAȚIOUALĂ 
A MALAYEZIEI

Maiestății Sale
TUANKU ABDUL! HALIM MU’AZZAM

SHAH IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele Malayeziei

KUALA LUMPUR
Cu prilejul Zilei naționale a Malayeziei am plăcerea să adresez Ma

iestății Voastre, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, cele mai sincere felicitări, precum și urări de sănătate și 
fericire dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului 
malayezian prieten.

Sînt convins că bunele relații existente între țările noastre vor con
tinua să se dezvolte spre binele popoarelor român și malayezian, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Malayezia sărbăto
rește astăzi 16 ani de 
la dobindirea indepen
denței — eveniment de 
covirșitoare însemnă
tate în istoria poporu
lui său. După ani în
delungați de dominație 
colonială, în fața a- 
cestei țări s-au deschis 
orizonturile unei vieți 
noi. Dispunînd de va
riate și bogate resurse 
naturale, Malayezia s-a 
străduit în perioada ce 
s-a scurs de la obți
nerea independentei 
să asigure valorifica
rea lor în folosul pro
priei dezvoltări. Para

lel cu creșterea pro
ducției extractive, a 
fost înființat un sector 
de prelucrare a mine
reurilor, țițeiului, lem
nului, cauciucului, fos- 
faților. S-au înregis
trat progrese în dez
voltarea și moderniza
rea agriculturii, a 
drumurilor, rețelei de 
învățămînt. In scopul 
promovării intereselor 
naționale, autoritățile 
au încurajat investiții
le de capital autohton, 
s-a extins controlul 
statului asupra unor 
activități economice și 
comerciale.

între România și 
Malayezia s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, care 
în ultimii ani au cu
noscut un curs ascen
dent. Schimburile de 
vizite între reprezen
tanții guvernelor celor 
două țări, convorbirile, 
precum și acordurile 
încheiate au creat con
diții pentru continua 
extindere și diversifi
care a legăturilor de 
colaborare în interesul 
ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

ZIUA INDEPENDENȚEI
STATULUI TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale
Domnului ELLIS CLARKE

Guvernator general al statului Trinidad-Tobago

PORT OF SPAIN
Cu prilejul Zilei naționale a statului Trinidad-Tobago vă adresez, 

Excelență, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de progres și 
prosperitate poporului din Trinidad-Tobago.

Cu această ocazie îmi exprim convingerea că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Trinidad-Tobago vor cunoaște o dezvoltare 
ascendentă, în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Poporul din Trini
dad-Tobago aniversea
ză astăzi proclamarea 
independenței țării. 
Statul Trinidad-Tobago 
este alcătuit. din două 
insule situate în arhi
pelagul Antilelbr Mici, 
in apropierea țărmului 
Venezuelei. Pe o su
prafață de 5 128 kilo
metri pătrați trăiesc 
în prezent peste un 
milion de locuitori, 
aici inregistrindu-se 
una din cele mai mari 
densități a populației 
din emisfera vestică.

Natura a înzestrat 
cele două insule cu

însemnate bogății na
turale. Pe lingă pe
tro] (se extrag a- 
nual peste 7 milioane 
de tone), ele posedă 
însemnate zăcăminte 
de bitum,. , Produsele 
agricole ....tradiționale
sînt trestia de zahăr 
(250 000 tone de zahăr 
anual), cacao, cafea, 
citrice, banane, nuci de 
cocos, orez. O impor
tantă sursă de venituri 
o constituie turismul, 
între prioritățile pla
nului de dezvoltare e- 
conomică aflat în curs 
de aplicare se numără 
diversificarea produc

ției naționale, un con
trol mai activ al sta
tului în viața econo
mică și o mai echita
bilă distribuire a ve
nitului. național.

Din dorința de a 
dezvolta legături de 
prietenie și colabora
re, România și Trini
dad-Tobago au stabi
lit. în noiembrie 1972, 
relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, 
care favorizează mai 
buna cunoaștere reci
procă și cooperarea în 
avantajul ambelor 
părți.

—  ----——
CICLISM: 2 — 9 septembrie

„TURUL ROMÂNI El “
® Concurenții se îmefreapta spre locul startului 

® Gaspețlj de peste hotare și arbitrul delegat al 
U.C.I. sînt așteptați azi în Capitală ® 0 trecere anti
cipată în revistă a etapelor, cu antrenorul federal 
Traian Dinuț.

CANOTAJ Rugbi: Debut victorios

V 
ț

ț

*

La Combinatul de celuloză și hîrtie Letea 

Sporuri mari de producție prin 
folosirea intensivă a mașinilor

Colectivul Combinatului de ce
luloză și hirtie Letea din Bacău 
a înregistrat în acest an o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 3 milioane lei. Aceasta 
se concretizează în 364 tone hir
tie, aproape 100 tone celuloză, 
50 tone drojdie furajeră și 20 
tone caiete. Rezultatele bune din 
producție se reflectă și in situa
ția economico-financiară a com
binatului. De la începutul anu
lui și pină acum au fost reali
zate economii la prețul de cost 
în valoare de aproape jumătate 
milion lei, iar beneficiile peste 
plan se cifrează la 2,3 milioane 
lei. De remarcat că întregul 
spor de producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivi
tății muncii și, îndeosebi, pe 
seama sporirii indicilor de uti
lizare a mașinilor. De altfel, 
colectivul de aici a aplicat cu 
succes inițiativa ..Nici o mașină, 
nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelu
crat", inițiativă care a fost pre
luată de majoritatea întreprin
derilor din municipiul Bacău. 
Prin executarea la vreme a re
viziilor și reparațiilor, printr-o

exploatare rațională a fiecărei 
mașini, ca și printr-o mai judi
cioasă organizare a muncii, oa
menii de aici au reușit să spo
rească gradul de ocupare la 
mașinile de fabricație a hîrtiei 
cu 2 la sută față de cel planifi
cat, iar la secția de celuloză 
indicele de ocupare să ajungă la 
94,2 la sută față de 92,4 la sută 
cit este prevăzut. Lucrindu-se 
efectiv în trei schimburi, indi
cele de utilizare a mașinilor- 
unelte a crescut și el de două 
ori față de cel realizat la înce
putul anului. Interesați de func
ționarea din plin a fiecărei ma
șini și instalații, muncitorii din 
secțiile de fabricație și din ate
lierele de întreținere participă 
Ia confecționarea pieselor de 
schimb, a unor dispozitive și 
utilaje necesare. Cu forte pro
prii au fost realizate, de la în
ceputul anului și pînă acum. în 
cadrul acțiunii de autodotare, 
piese de schimb în valoare de 
aproape 3 milioane lei.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Interesul și emoțiile 
pentru turul ciclist al 
României, eveniment 
sportiv internațional 
de cea mai mare am
ploare (organizat de 
ziarul „Sportul". in 
colaborare cu A.S. 
Loto — Pronosport și 
Federația română de 
ciclism), cresc pe mă
sura apropierii zilei 
startului. încă 48 dc 
ore și caravana ciclis- 
tă, alcătuită din 65 de 
alergători, va porni să 
străbată primii kilo
metri din cei peste 
1 200 cit măsoară între
gul traseu. In cursul 
zilei de astăzi, echipe
le participante își în
cheie practic, antrena
mentele pe bicicletă, 
urmind să facă ultime
le pregătiri dinaintea 
startului. Oaspeții de 
peste hotare (inclusiv 
arbitrul delegat al 
U.C.I.. dl. Domenico 
Mehillo), ca și cicliștii 
din, țară (de la Plo
iești. Cluj. Brașov. 
Plopeni), sînt așteptați 
să sosească în Capita
lă.

Fără îndoială, un 
pronostic — chiar și 
pentru o etapă — este 
deștul de hazardat în 
asemenea co-mpetitii 
cicliste. Iată pentru ce. 
in locul unor anticipări 
de; acest fel. i-am soli
citat antrenorului fe
deral Traian Dinuț o 
prezentare a etapelor, 
a !,,punctelor nodale" 
ale întrecerii.

Duminică, etapa de 
contratimp (pe marile 
artere ale cartierului 
„Balta Albă") nu poa
te pune probleme spe
ciale alergătorilor ;

traseul este prea scurt 
(circa 6 km) pentru 
ca unii sau alții să ia 
avans hotăritor. După 
amiază, de la Bucu
rești la Brașov se pot 
produce unele tenta
tive de departajare. 
Partea mai dificilă a 
etapei : ultimii 12 km 
de urcuș continuu, in 
finalul etapei, spre Po
iana Brașov. Luni, 3 
septembrie (Brașov — 
Tg. Mureș), o etapă 
grea, cu 4 puncte de 
cătărare, dintre care 
două — cele mai difi
cile — pe ultima par
te. la Bălăuseri și 
Acățari. Marti, 4 sep
tembrie, va fi ziua cea 
mai încărcată : etapa 
de după-amiază (Tg. 
Mureș — Cluj) are e- 
lemente de dificultate 
pentru toti alergăto
rii — și zone de plat, 
pînă la Luduș și apoi 
în Cimpia Turzii, și 
puncte de cătărare, 
dintre care Feleacul 
nu-i deloc o joacă... 
Circuitul nocturn, pe 
malul Someșului, va fi 
plăcut doar pentru 
spectatori : cicliștii vor 
fi în întrecere. din 
nou. la nici două ore 
după sosirea la Cluj. 
Miercuri, 5 septembrie 
(Dej — Vatra Dor- 
nei) : am scurtat e- 
tapa initial stabilită, 
cu aproximativ 60 km 
(Cluj — Dei). tocmai 
pentru că, mai ales de 
la Bistrița. traseul 
este sinuos și cu urcu
șuri numeroase, prin
tre obcinele Bîrgăului. 
Joi, 6 septembrie, din 
nou o zi plină. Ea poate 
fi. după părerea mea. 
hotăritoare pentru

configurația clasa
mentelor finale. Con
tratimpul individual 
(17 km), pe un traseu 
în continuă pantă, 
pină in virful Mestecă- 
nișului, ar putea de
cide chiar soarta 
cursei. Etapa de după 
amiază (Vatra Dornei
— Suceava) este doar 
in aparentă ușoară : 
cicliștii vor avea de 
urcat încă odată Mes- 
tecănișul. Vineri, 7 
septembrie (Suceava
— Bacău); „scăpați" 
de urcușuri, concu- 
renții vor putea res
pira și merge mai 
în voie. Atenție insă 
la sprinturi: la trece
rea prin Fălticeni și 
prin Roman și, mai 
cu seamă, la sosirea 
din centrul Bacăului. 
Sîmbătă, 8 septem
brie (Bacău—Buzău). 
Deși fără diferențe 
de nivel, traseul e- 
tapei rămîne destul 
de dificil : este lung 
(170 km) și, prin mo
notonie, extrem de o- 
bositor. Duminică, 9 
septembrie, ultima eta
pă —pe un traseu în 
pantă (în sus. pe apa 
Buzăului, prin Cis- 
lău pînă la Vălenii 
de Munte) — încă 
poate aduce modifi
cări în clasamente. 
Punctul de cătărare de 
la Ciuta, sprinturile 
de trecere prin Văleni 
și Ploiești, ca și cei 
aproximativ 20 de ki
lometri, cit măsoară 
străzile de acces Ia 
stadionul „23 August", 
sînt momentele de di
ficultate ale etapei.

I. D.

Preliminariile
europene

La Moscova au început întrecerile 
campionatelor europene masculine 
de canotaj academic, la care parti
cipă sportivi din 29 de țări, printre 
care și România.

In prima zi a competiției s-au des
fășurat probele eliminatorii. Un fru
mos succes au obținut sportivii ro
mâni Ilie Oanță și Dumitru Grume- 
zescu, clasați pe primul loc în seria 
a Il-a a probei de 2 fără cirmaci. Ei 
au realizat timpul de 7’06”43/100, în- 
trccind echipajele R. F. Germania — 
7’07”59/100, Braziliei — 7’15”31/100 și 
Belgiei — 7’25”33/100. In urma aces-

campionatelor 
masculine

tei victorii, Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu s-au calificat pentru se
mifinalele probei, care se vor dispu
ta sîmbătă. A mai obținut calificarea 
în semifinale și echipajul de 4 fără 
cirmaci (E. Tușa, E. Gali, A. Mitarcă 
și F. Papp), situat pe locul secund 
în seria I cu timpul de 6’33”08/100.

Celelalte echipaje românești, prin
tre care și cel de la proba de 2 plus 
1 (Ștefan Tudor, Petre Ceapura și 
Gheorghe Gheorghiu) nu au obținut 
calificarea, urmind ca astăzi să 
concureze în recalificări.

al jucătorilor români 
in turneul din Argentina
Selecționata de rugbi a României 

și-a început turneul în Argentina, 
jucînd la Buenos Aires cu formația 
San Isidro Club, campioana tării. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
19—10 (6—6) în favoarea rugbiștilor 
români.

Campionatele naționale de caiac-canoe
Campionatele naționale de caiac- 

canoe s-au încheiat ieri după-amiază 
la Snagov cu desfășurarea finalelor 
la probele neolimpice de viteză și 
fond.

învins miercuri. în mod surprinză
tor, în proba de canoe simplu — 1 000 
m, Ivan Patzaichin (Dinamo) a cu
cerit ieri titlul de campion republi
can în proba de canoe 1 — 500 m. 
Proba de canoe 1 — 10 000 m a reve
nit lui Lipalit Varabiev (Dinamo) 
cronometrat in 50’57”5/10.

Iată ceilalți ciștigători : masculin : 
canoe 2 — 10 000 m : V. Serghei — G. 
Munteanu (Dinamo) ; caiac 4 — 10 000 
m (Dinamo) ; caiac 2 — 10 000 m : C. 
Coșniță — I. Torente (Steaua) ; ca
iac 1 — 10 000 m : Cuprian Macaren- 
cu (Dinamo) ; caiac 1 — 500 m : Mi
hai Zafiu (Dinamo) ; caiac 2 — 500 
m : I. Dragulschi — E. Pavel 
(Steaua) ; canoe 2 — 500 m : Gh. Da
nilov — Gh. Simionov (Steaua) ; șta
feta caiac 4X500 m : Dinamo ; femi
nin : caiac 4 — 500 m : Dinamo.

(Agerpres)

În cîteva rînduri
ATLETISM : Viscopoleanu 

și Virginia Ioan — noi victorii
Pe stadionul municipal din Ca

gliari, in prezența a 30 000 de spec
tatori, s-a desfășurat cea de-a 10-a 
ediție a concursului atletic „Memo
rialul Bruno Zauli". în competiția fe
minină au fost aplaudate două victo
rii ale culorilor sportive românești : 
Virginia Bonci-Ioan s-a clasat pe 
primul loc la săritura în înălțime cu 
rezultatul de 1.80 m, iar Viorica 
Viscopoleanu a ciștigat proba de să
ritură în lungime cu 6,37 m.

FOTBAL : Dinamo București— 
PAOK Salonic 1—1

tenis. Turneul de la Forest Hills
Nâstase, Ovici, Tiriac, în turul al doilea

Tenismanii români au debutat cu 
victorii în noua ediție a campiona
telor internaționale de tenis ale 
S.U.A.. care se desfășoară pe tere
nurile de la Forest Hills, cu parti
ciparea a peste 200 de jucători și 
jucătoare. In primul tur, Toma Ovici 
a reușit să-1 elimine în 5 seturi : 
6—7, 6—3, 6—3, 2—6, 7—6 pe Tom 
Edlefsen (S.U.A.), Ion Țiriac a cîști- 
gat cu 4—6. 6—4, 4—6, 6—4, 6—0 Ia 
Neely Armistead (S.U.A.), iar Ilie 
Năstase, după cum s-a anunțat, la 
învins cu 6—4, 6—4, 6—3 pe Hum
phrey Hose (Venezuela).

Alte rezultate din proba de simplu 
bărbați : Smith (S.U.A.) — Proisy

(Franța) 6—4, 5—0, abandon ; Laver 
(Australia) — Solomon (S.U.A.) 6—0, 
6—2, 6—2 ; Borg (Suedia) — Barth 
(Australia) 3—6, 6—7, 6—4, 6—1, 6—2; 
V. Amritraj (India) — Scott*  (S.U.A.)
6— 4, 7—6, 6—2 ; Ramirez (Mexic) — 
Munoz (Spania) 7—6, 6—2, 7—6 ; 
Newcombe (Australia) — Lara 
(Mexic) 6—7, 6—3, 6-3, 6—7, 6—3 ; 
Ashe (S.U.A.) — Dibley (Australia)
7— 6, 6—7 7—5, 6—2 ; Okker (Olan
da) — Pancho Gonzales (S.U.A.) 
6—7, 6—3, 6—1, 6—4 ; Pilici (Iugo
slavia) — Austin (S.U.A.) 7—6, 6—4, 
6—2 ; Rosewall (Australia) — Stil
well (Anglia) 6-3, 6—2, 6—2.

La Salonic s-a disputat întilnirea 
internațională amicală de fotbal din
tre echipa Dlnamo București și 
formația locală PAOK. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—0).
Fotbaliștii români au deschis scorul 
în minutul 3, prin Dudu Georgescu, 
iar gazdele au egalat în minutul 72, 
prin golul marcat de Paridis.

Rapid—Locomotiv Moscova 
3—2

Pe stadionul Giulești din Capitală 
s-a disputat ieri după-amiază pri
mul meci dintre echipele Rapid 
București și Lokomotiv Moscova, 
contînd pentru semifinalele campio
natului european feroviar de fotbal.

Fotbaliștii români au obtinut vic
toria cu scorul de 3—2 (0—2) prin 
golurile marcate de Dumitriu II 
(min. 62), Răducanu (min. 64 din lo
vitură de la 11 m) și Neagu (min. 
70). Punctele oaspeților au fost în
scrise de Utkin (min. 2) și Klîkov 
(min. 15 din lovitură de la 11 m).

Partida retur se va disputa în luna 
septembrie, la Moscova.4



Lucrările Comitetului de coordonare 
al Conferinței pentru securitate 

și cooperare in Europa

Aspect din timpul ședinței de deschidere a lucrărilor Comitetului de coor
donare ai Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

GENEVA 30 (Agerpres). — Joi, 30 
august, au continuat lucrările Co
mitetului de coordonare al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa. în ședințele plenare ale 
comitetului au fost dezbătute proble
mele privind organizarea lucrărilor 
in cea de-a doua fază a conferinței, 
precum și unele chestiuni financiare, 
adoptindu-se hotărîri corespunză
toare.

Totodată, au fost create două

grupuri de lucru. Primul are sarcina 
să examineze crearea de comisii, sub
comisii și alte organe subsidiare, 
precum și calendarul activității a- 
cestora. Cel de-al doilea grup de 
lucru a început discutarea modalității 
prin care unele state neparticipante 
— riverane Mării Mediterane — 
și-ar putea face cunoscute punctele 
de vedere în problemele ordinii de 
zi a conferinței.

Pentru asigurarea succesului
reuniunii

VIZITA DELEGAȚIEI
C.C. AL P.C.R. ÎN AUSTRIA

VIENA 30 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — Cu prilejul vizitei in Aus
tria a delegației C.C. al P.C.R., to
varășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit 
cu președintele Partidului Comunist 
din Austria. Franz Muhri.

Tovarășul Cornel Burtică a trans
mis președintelui Partidului Comu
nist din Austria, din partea secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un cordial salut și cele mai bune 
urări de sănătate, de noi succese în 
activitatea P.C. din Austria. Mulțu
mind, Franz Muhri a adresat, la 
rindul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Partidului Co
munist Român, un mesaj de călduros 
salut, cele mai bune urări de sănă
tate și de succese tot mai mari in 
opera de construire a societății so
cialiste în România.

★
Joi la amiază, delegația s-a întors 

în București.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost întîmpinată de to
varășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

La plecarea din Viena, delegația

în cursul întîlnirii s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
preocupările actuale ale celor două 
partide și dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.A. 
Totodată, a fost efectuat un schimb 
de păreri privitor la problemele miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, la situația politică din 
lume.

La întîlnire. care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat Hans Kalt și 
Karl Zenker, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.A., și Heinrich 
Fritz, membru al C.C. al P.C.A.. șe
ful Secției relații externe a partidu
lui. Au luat parte, de asemenea, Ște
fan Mocuța, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Cluj, 
precum și Dumitru Aninoiu, amba
sadorul României la Viena.

★
P.C.R. a fost salutată, la aeroportul 
Schwechat, de tovarășii Karl Zen
ker, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Austria, președin
tele organizației P.C.A. din landul 
Austria de Jos, Heinrich Fritz, mem
bru al C.C. al P.C.A., șeful Secției 
relații externe a partidului, de acti
viști ai C.C. al P.C.A. (Agerpres)

Ambasadorul României 
în Republica Costa Rica 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

SAN JOSE 30 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Costa Rica, 
Constantin Stănescu, și-a prezentat, 
la 28 august, scrisorile de acreditare 
președintelui Jose Figueres Ferrer.

Cu acest prilej, ambasadorul ro- 
mân a transmis președintelui Jose 
Figueres Ferrer un salut prietenesc 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și sa
tisfacția sa pentru vizita pe care 
urmează să o întreprindă în Costa 
Rica.

Apreciind elogios activitatea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, politica internă și exter
nă a țării noastre, președintele Jose 
Figueres Ferrer a transmis, la rin
dul său, un salut cordial șefului sta
tului român, subliniind, totodată, 
interesul major cu care este aștep
tată vizita sa în Costa Rica.

agențiile de presă transmit:

ȘEDINȚA PLENARA A C0MITETIHI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MONIST CĂINEZ

PEKIN 30 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă transmite : Cel de-al 
10-lea Comitet Central al Partidului 
Comunist Chinez a ținut prima șe
dință plenară la 30 august. La ședin
ță au fost alese organele centrale. 
Rezultatele alegerilor sînt următoa
rele :

președintele Comitetului Central: 
MAO TZEDUN ;

vicepreședinți ai Comitetului Cen
tral : Ciu En-Iai, Uan Hun-uen, Kan 
Șen, Ie Cien-in, Li Dă-șîn ;

membrii Biroului Politic al Comi
tetului Central (ordinea numelor este 
dată după alfabetul chinez) :

Mao Tzcdun, Uan Hun-uen, Ueî

Kuo-cin, Ie Cien-in, Liu Bo-cen, 
Cian Cin, Ciu De, Su Și-iu, Hua Kuo- 
fen, Ci Den-kuei, U De, Uan Dnn- 
sin, Cen Iun-kuei, Cen Si-lien, Li 
Sien-nien, Li Dă-șîn, Cian Ciun-ciao, 
Ciu En-lai, Iao Uen-iuan, Kan Șen, 
Dun Bi-u ;

membrii supleanți ai Biroului Poli
tic al Comitetului Central : U Kuei- 
sien, Su Cen-hua, Ni Ci-fu, Saifudin.

Membri ai Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central : Mao Tzedun, Uan Hun-uen, 
Ie Cien-in, Ciu De, Li Dă-șin, Cian 
Ciun-ciao, Ciu En-lai, Kan Șen și 
Dun Bi-u.

Un comentariu al
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — în- 

tr-un comentariu al agenției P.A.P. 
se arată că cea de-a doua etapă de 
pregătire a Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare va 
avea o importanță deosebită pentru 
asigurarea succesului acestei reu
niuni europene. în prezent se pune 
problema alegerii acelor propuneri 
formulate anterior, acceptabile pen
tru toți participanții și care vor con
tribui cit mai eficient la realizarea 
scopurilor propuse de conferință în 
sfera întăririi securității și dezvoltă-

agenției P. A. P.
rii colaborării multilaterale în Eu
ropa. Subliniind, printre altele, 
poziția constructivă a țărilor socia
liste, agenția P.A.P. reliefează nece
sitatea folosirii șansei existente în 
vederea împlinirii speranțelor po
poarelor europene de instaurare a 
unei păci trainice pe continentul 
nostru, contribuția importantă pe 
care o pot aduce participanții la lu
crările Comitetului de coordonare 
de la Geneva la succesul reuniunii 
europene.

PREAJMA DESCHIDERII CEIEI DE-A *-  
COERENTE A TARILOR NEALINIATE

ALGER 30 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — într-un 
interviu acordat revistei „Jeune 
Afrique", cu prilejul apropiatei 
deschideri a celei de-a patra Con
ferințe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, ministrul nigerian de ex
terne, Abdelaziz Bouteflika, a decla
rat că „lupta pentru independență 
economică și pentru cooperare pe 
bază de egalitate constituie un impe
rativ al promovării unei veritabile 
politici de nealiniere". El a mențio
nat că urmărirea acestui obiectiv 
trebuie să se desfășoare, în interior,

prin mobilizarea la maximum a re
surselor proprii și în cadrul relații
lor dintre țările in curs de dezvol
tare și nealiniate, în general, prin 
întărirea cooperării și schimburilor.

Ministrul algerian a subliniat că 
realizarea independenței economice 
trebuie să urmeze aceeași cale cu 
realizarea independenței politice, 
ceea ce implică punerea in cauză a 
tuturor tratatelor inegale, care au 
supraviețuit unor condiții depășite, 
precum și liberalizarea raporturilor 
economice internaționale, atît pe 
plan comercial, cit și monetar.

Norodom Sianuk, ?eful sta- 
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei. a 
avut o întrevedere la Pekin cu Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
în aceeași zi, Le Duan a avut o între
vedere și cu Penn Nouth. președinte 
al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C. 
și prim-ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei.

Reprezentantul delegați
ei militare a G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud 
a remis o notă Comisiei in
ternaționale de control și suprave
ghere din Vietnam, cerind efectua
rea unei cercetări imediate privitoa
re la operațiunile trupelor saigoneze 
in vederea cuceririi unor localități 
din provinciile Mitho și Kuangham. 
aflate sub administrația. G.R.P. în 
notă se arată că 9 batalioane și alte 
unități saigoneze, susținute de avia
ție și artilerie, au pătruns in pro
vinciile amintite și au cotropit 13 
localități.

Convorbiri comerciale 
sovieio-americane. Edward 
Rust, președintele Camerei de Co
merț a S.U.A., și-a încheiat convor
birile purtate la Moscova cu repre
zentanți ai organelor de resort so
vietice. Conform înțelegerii realizate 
în cursul ultimei întîlniri la nivel 
înalt sovieto-americane, volumul to
tal al schimburilor de mărfuri dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. urmează să ajun-

HELSINKI 30 (Agerpres). — în lo
calitatea finlandeză Aulanko, din 
apropiere de Haemeenlinna, in zona 
centrală a Finlandei, s-au deschis 
lucrările celei de-a 23-a conferințe 
internaționale Pugwash, for care re
unește savanți din întreaga lume — 
militanți pentru întărirea păcii șl 
cooperarea între popoare. La actuala 
conferjnță iau parte peste 100 de 
oameni de știință din 30 de țări. 
Principalele probleme de pe ordinea 
de zi a reuniunii sînt securitatea 
europeană, dezarmarea, efectele ra
dioactivității și chestiunea supra
populatei în lume.

într-o alocuțiune rostită la des
chiderea lucrărilor conferinței Pug- 
wash, primul ministru al Finlandei, 
Kalevi Sorsa, a declarat, intre altele, 
că procesul actual de . destindere a 
atmosferei în Europa a atins un ase
menea stadiu incit apare irever
sibil.

Premierul britanic 
în Irlanda de Nord

BELFAST 30 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath, aflat într-o vizită de 36 
de ore în Irlanda de Nord, a avut 
întrevederi cu liderii principalelor 
formațiuni politice ale provinciei. Șe
ful guvernului britanic s-a întîlnit, 
de asemenea, cu înalți funcționari ci
vili.

într-un discurs rostit la încheierea 
vizitei, Edward Heath a făcut ape) la 
populația Irlandei de Nord ca, prin 
eforturi proprii, să depășească ac
tuala criză politică cu ajutorul noii 
adunări provinciale. Premierul bri
tanic s-a referit. în continuare, la 
problema militarilor britanici aflați 
în Ulster, arătînd că ei vor continua 
să acționeze alături de poliția nord- 
irlandeză pînă la încetarea activită
ților teroriste. El a precizat că poli
ția din Irlanda de Nord va fi întărită, 
astfel incit să poată satisface cerin
țele ambelor comunități din provin
cie. „Sînt gata însă să rechem tru
pele britanice în momentul in care 
partidele politice din Irlanda de Nord 
vor cădea de acord asupra formării 
Consiliului Executiv al' noii adunări 
provinciale", a adăugat Heath.

ITALIA

■resașâri pentru protesția 
mediului ambiant

Milano : 10 000 de
cetățeni, in frunte cu 
primarul orașului, au 
participat timp de 
mai multe ore la un 
„marș al tăcerii", ma- 
nifestîndu-și astfel în
grijorarea fată de po
luarea mediului am
biant. Pavia : 600 de 
locuitori ai orașului 
au ieșit pe străzi cu 
bicicletele în cadrul 
unei demonstrații îm
potriva „infernului 
automobilistic". din 
cauza căruia nu se 
mai poate respira. O 
manifestație asemănă
toare, la care au fost 
prezenți "peste 6 000 de 
bicicliști, a avut loc la 
Bologna.

Sint doar citeva din 
acțiunile de masă care 
s-au desfășurat in ul
timul timp, în diferi
te părți ale Italiei, cu 
scopul de a atrage a- 
tenția asupra pericolu
lui pe care il repre
zintă poluarea tot mai 
accentuată a mediului 
înconjurător. Proble
ma se pune cu toată 
acuitatea. O hartă apă
rută în săptăminalul 
milanez „II Lombar
do" ilustrează că pu
ține locuri de pe lito
ralul italian și chiar 
din interiorul țării au 
rămas nepoluate. în 
zona portului Napoli 
și a localității Trieste 
se face simțită polua
rea bacteriană, în timp 
ce țărmurile, altădată 
sălbatice ale Sardi
niei, sint amenin
țate de poluarea pe
trochimică. Reziduuri
le industriale infestea
ză atmosfera in strim- 
toarea Messina, la Pa
lermo și într-o mare 
parte a capitalei. Ca 
urmare a fenomenului 
poluării, la Taranto 
fructele de marc au

început să reprezinte 
un pericol, in timp ce 
in Lombardia s-au 
semnalăt tot mai mul
te cazuri de imbolnă- 
vire a animalelor.

Un semnal de alar
mă asupra ravagiilor 
poluării a fost lansat 
la recenta conferință 
națională de la Urbi
no, prima de acest gen 
consacrată mediului 
înconjurător. Raportul, 
de peste 1 300 de pa
gini, prezentat de o 
societate a grupului 
E.N.I., rezultat a zece 
luni de cercetări între
prinse de 50 de gru
puri de specialiști, o- 
feră un tablou sum
bru referitor la dete
riorarea mediului în
conjurător. Potrivit 
raportului, cauza prin
cipală trebuie căutată 
în așa-numitul „urba
nism de asalt" sau, 
altfel spus, în extin
derea continuă a „zo
nelor metropolitane". 
Aceasta a făcut ca in 
prezent pe numai 8 la 
sută din teritoriul na
țional să se afle con
centrată 50 la sută din 
populație. De aici, 
creșterea reziduurilor 
urbane, a poluării a- 
custice (în 48 de 
puncte ale Romei au 
fost identificate zgo
mote de natură să a- 
fecteze sistemul ner
vos, circulația singe- 
lui, inima, vederea, a- 
paratul digestiv și, în 
anumite cazuri, apara
tul auditiv), a gaze
lor emanate de ma
șini.

Pornind de la aces
te constatări, conferin
ța de la Urbino, la 
care a avut o inter
venție și președintele 
republicii, Giovanni 
Leone, a definit apă
rarea mediului încon

jurător drept sarcină 
defco deosebită impor
tanță a statului. Așa 
s-a ajuns, odată cu 
formarea noii coaliții 
de centru-stinga, con
dusă de Mariano 
Rumor, la înființarea 
unui minister special 
pentru problemele e- 
cologiei. Printre o- 
biectivele de primă 
urgență ale noului mi
nister se înscriu : con
stituirea unei comisii 
avînd drept scop să 
elaboreze o lege care 
să consacre principiile 
protecției mediului în
conjurător, pregătirea, 
in colaborare ,cu Mi
nisterul Justiției, a u- 
nei culegeri oficiale de 
legi și dispoziții judi
ciare existente pînă in 
prezent in acest do
meniu, înființarea pe 
lingă minister a unei 
comisii consultative de 
specialiști in proble
mele ecologice. Pe 
termen mai îndelun
gat se are în vedere 
adoptarea unui decret 
de lege contra poluă
rii provenite din ope
rațiunea de spălare a 
petrolierelor, alcătui
rea unui plan pentru 
construirea de instala
ții de tratament pri
mar a depozitelor me
najere în toate locali
tățile cu mai mult de 
100 000 de locuitori ; de 
asemenea, noul minis
ter a invitat Ministe
rul Instrucțiunii Publi
ce să introducă în 
programele oficiale de 
invățămînt în toate 
școlile teme de invă- 
țămint privind prote
jarea mediului încon
jurător.

Radu BOGDAN
Roma.

gă, în viitorii trei ani, la 2—3 mi
liarde dolari.

Aliat în vizită la Nicosia, 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
avut convorbiri cu președintele Ma
karios și vicepreședintele Rauf 
Denktaș — reprezentantul comunită
ții turce la convorbirile intercomuni- 
tare. Kurt Waldheim a conferit, de 
asemenea, cu reprezentantul O.N.U. 
la convorbirile de la Nicosia, Bibia- 
no Osorio Tafall, și cu comandantul 
forțelor O.N.U. din Cipru, generalul 
Dewan Prem Chand. Joi. secretarul 
general al O.N.U. a sosit în Israel.

Guvernele Republicii Chi
le și Boliviei vor incePe convor
biri în problema restabilirii relațiilor 
diplomatice intre cele două țări.

0 expoziție economică 
și comercială chineză 
deschis la ^Copenhaga. La festivitatea 
de inaugurare a luat parte ministrul 
adjunct al industriei de mașini nr. 1 
al R. P. Chineze, Giou Țu-cien.

Guvernul finlandez a ho- 
tărîr o serie de restricțiila 
importul automobilelor, televizoare
lor, aparatelor de radio și al altor 
bunuri de folosință îndelungată. Mă
sura; care are caracter temporar, este 
menită să contribuie Ia reducerea 
deficitului balanței de plăți a țării.

Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri, și-a încheiat vizita 
oficială la Lagos, unde a avut con
vorbiri cu șeful statului nigerian, ge
neralul Yakubu Gowon.

Un tribunal militar din Ke- 
nitra a pronunțat joi sentința în 
procesul intentat unui grup de per. 
soane acuzate de atentat împotriva 
securității statului. După cum infor
mează agenția maghrebiană de pre
să M.A.P., 16 persoane au fost con
damnate la moarte, 15 au fost con
damnate la închisoare pe viață, iar 
alți acuzați au primit pedepse cu 
închisoarea pe diferite termene. 70 de 
inculpați au fost achitați.

Efectele cutremurului din 
MeXiC. Ultimele cifre prezentate 
de autoritățile mexicane în legătură 
cu efectele puternicului cutremur 
resimțit marți în provinciile Vera 
Cruz și Puebla indică între 750 și 900 
morți și aproximativ 2 000 de răniți. 
Datele oficiale precizează, totodată, 
că localitatea Ciudad Cerdan a fost 
distrusă în proporție de 75 la sută, 
populația rămasă incă în oraș fiind 
lipsită de apă polabilă și lumină e- 
lectrică. Sub directa supraveghere a 
șefului statului, Luis Echeverria, e-

chipele de salvare desfășoară o sus
ținută activitate de ajutorare a zo
nelor sinistrate cu alimente, medica
mente, obiecte de primă necesitate și 
materiale de construcție.

La ToklO au încePut convor
biri sovieto-japoneze in probleme 
ale colaborării economice bilaterale. 
Cele două delegații sint conduse de 
I. F. Semiceastnii, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și de Ko- 
gara Uemura, președintele • Federa
ției organizațiilor economice din Ja
ponia. Surse nipone afirmă că este 
vorba de exploatarea în comun a re
surselor naturale din Siberia.

Accidente de cale ferată 
în Iugoslavia. Asen*ia Tanius 
informează că, în dimineața zilei de 
28 august, lingă Perkovici, in apro
pierea orașului Sibenik, situat pe 
coasta, Adriaticil, au avut loc două 
ciocniri de trenuri in urma cărora 
cinci perșogne ,și-au pierdut viața, 
alte 31 fiind rănite.

La Atena 3 avut loc ”A doua 
Balcaniadă matematică pentru stu- 
denți și tinerii cercetători", la care 
și-au trimis reprezentanți centrele 
universitare din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și România. Prezentîn- 
du-se remarcabil, tinerii matemati
cieni din România au realizat un 
frumos succes, clasîndu-se pe primul 
loc la concursul pentru studenți și 
obținînd patru premii — considerate 
ca egale între ele — la concursul 
pentru cercetători.

„Molnia-1" pe orbită. In 
Uniunea Sovietică a fost lansat, joi, 
un nou satelit de telecomunicații 
„Molnia-T, destinat continuării ex
ploatării sistemului de comunicații 
telefonice, telegrafice și radio la 
mari distanțe, precum și transmiterii 
programelor televiziunii centrale a 
U.R.S.S. spre punctele din rețeaua 
„Orbita" din regiunile Siberiei, Ex
tremului Orient, Extremului Nord și 
Asiei Centrale sovietice.

Sintetizarea primei gene 
artificiale. ° ec^'P^ de cercetă
tori de la Institutul de tehnologie din 
Massachusetts a reușit să sintetizeze 
prima genă artificială a cărei func
ționare a putut să fie detectată in 
interiorul unei celule vii. Echipa, 
condusă de profesorul Har Gobind 
Khorana, co-deținâtor al premiului 
Nobel pentru chimie pe anul 1968, 
reușise anterior sinteza primei gene 
artificiale complete. Funcționarea 
acesteia nu a putut, totuși, să fie 
detectată în interiorul unei celule 
vii deoarece nu s-a reușit includerea 
semnalelor de control necesare utili
zării genei de către o asemenea ce
lulă.

PERU

IN SPRIJINUL
MĂSURILOR ADOPTATE 

DE GUVERN
LIMA 30 (Agerpres). — Muncito

rii peruani de la întreprinderea 
nord-americană „Cerro de Pasco 
Corporation" și-au afirmat sprijinul 
față de hotărirea guvernului de la 
Lima de a prelua această intreprin- 
dere — măsură anunțată in luna iu
lie de președintele Juan Velasco Al
varado, relatează agenția Prensa La
tina, citind o declarație de presă a 
comisiei reprezentative a celor 13 
mii de lucrători autohtoni ai com
paniei C.P.C.

„Proletariatul minier — relevă 
comisia reprezentativă — fidel in
tereselor sale de clasă, luptei împo
triva monopolurilor străine, consi
deră că această intreprinderc, mijloc 
de spoliere a bogățiilor țării decenii 
de-a rîndul, trebuie să fie preluată 
fără nici un fel de despăgubire".

Val de căldură 
fără precedent
Un val de căldură fără pre

cedent s-a abătut de cîteva zile 
asupra estului Statelor Unite, 
făcind ca mercurul termome
trelor să urce, in unele regiuni, 
la niveluri record de pînă la 38 
grade Celsius. în birouri, ma
gazine sau uzine sistemele de 
climatizare nu mai pot să facă 
temperatura suportabilă, iar 
electricitatea furnizată de cen
trale nu mai este suficientă 
pentru a alimenta clădirile 
echipate cu asemenea instalații. 
Firma „Con Edison", care fur
nizează curent electric regiunii 
newyorkeze, a lansat, de altfel, 
un apel către populație în ve
derea limitării consumului. în 
același timp, la Detroit mai 
multe mii de muncitori de la 
uzinele de automobile au înce
tat lucrul din cauza căldurii. 
Meteorologii prevăd continua
rea caniculei pentru alte citeva 
zile.

Prezențe 
românești 
peste hotare 

NEW YORK

La Biblioteca română din 
Neiv York a avut loc o seară 
muzicală românească intitulată 
„Muzica contemporană în țara 
lui George Enescu". Dirijorul 
Mircea Cristescu, aflat înS.U.A. 
pentru a dirija o serie de con
certe, in cadrul programului de 
arte interpretative al Universi
tății americane din Washington, 
a conferențiat în fața unui nu
meros public despre mișcarea 
muzicală din România. Au fost 
audiate înregistrări de muzică 
românească. In încheiere a fost 
prezentat un film documentar 
despre cel de-al III-lea Festival 
internațional George Enescu.

STOCKHOLM

Sub egida Institutului suedez 
de relații internaționale, în pri
ma jumătate a lunii august la 
Stockholm a apărut o lucrare 
de popularizare consacrată Ro
mâniei. Lucrarea conține date 
despre geografia, istoria, orga
nizarea statală, dezvoltarea e- 
conomică și socială, comerțul 
exterior, precum și despre po
litica externă a României, prin
cipiile după care se călăuzește 
țara noastră pentru stabilirea 
unui climat de cooperare și 
pace in întreaga lume.

HAGA

Filarmonica din Arad a con
certat, sub conducerea lui Elio- 
dor Rău, in orașele Rotterdam, 
Amsterdam și Haga. Si-a dat 
concursul pianistul olandez 
Loek van Der Gaag. Concerte
le s-au bucurat de o primire 
entuziastă din partea unui nu
meros public.

Paris. Miting de solidaritate la Uzinele Renault cu lupta muncitorilor de 
la fabrica de ceasuri „LIP" din orașul Besanțon

uctuații ale cursului dolarului
Fluctuațiile cursului monedei a- 

mericane, înregistrate in ultimele 
zile, au fost semnalate și în cadrul 
operațiunilor valutare de joi. La 
Frankfurt pe Main, după ce primele 
tranzacții au fost efectuate la cota 
2,44 mărci pentru un dolar, cursul 
monedei americane a crescut la 2,4430 
mărci, față de 2,4420 la închiderea 
bursei, miercuri. Pe piața’ olandeză 
dolarul și-a menținut cota înregistra
tă cu o zi înainte — de 2,6825 gul
deni, în timp ce la bursa londoneză

el a înregistrat o ușoară creștere, 
fiind negociat la cota 2,4632 dolari 
pentru o liră sterlină.

în aceeași zi însă moneda ame
ricană a înregistrat cursuri inferioa
re celor de miercuri la bursele din 
Bruxelles (37,90 franci belgieni pen
tru un dolar) și Ziirich (3,0210 franci 
elvețieni pentru un dolar), precum 
și la Paris (4,35 franci pentru dola
rul financiar și 4,30 franci pentru 
dolarul comercial).

MISIUNEA „SKYLAB"
Astronauții de la 

bordul laboratorului 
orbital american au 
transmis miercuri, in 
cadrul unei emisiuni 
televizate (a 32-a de 
la începerea misiunii) 
noi imagini ale mo
dului de desfășurare a 
activității in condițiile 
stării de impondera
bilitate. Jack Lousma 
a plimbat camera de 
luat vederi in inte
riorul încăperilor pen
tru locuit ale labora

torului, făcind diver
se demonstrații prac
tice. în cursul emisi
unii, omul de știință 
din echipaj, doctorul 
Owen Garriott, a in
format că peștișorii 
născuți in spațiu sint 
de la bun început a- 
daptați lipsei de gra
vitație, peștii adulți 
continuînd să înoate 
dezordonat.

★
După survolarea zo

nelor centrale ale

Mexicului, devastate 
de un puternic seism, 
membrii celui de-al 
doilea echipaj al mi
siunii „Skylab" au in
format Centrul de 
control de la Houston 
că un strat gros de 
nori i-a împiedicat să 
fotografieze regiunea. 
Astronauții au preci
zat că vor face o nouă 
încercare de fotogra
fiere a regiunii la ur
mătoarea survolare a 
Mexicului.

MARGINALII I

„Bunker-Kur ier “ —
o publicație originală
„Numărul publica

țiilor ce apar in 
R.F.G. s-a mărit cu 
încă un ziar. 70 de 
bărbați, lipsiți de lo
cuință, care trăiesc la 
Bremen într-un fost 
adăpost antiaerian, e- 
ditează acum o gaze
tă proprie" — anunță 
ziarul „Die Welt“,

In editorialul pri
mului său număr, 
„Bunker- Kurier" sau 
„Ziarul celor lipsiți de 
adăpost pentru cei 
lipsiți de adăpost", 
cum se mai intitulea
ză, arată că „scopul 
său este de a infor
ma pe toți cei ce tră
iesc în condiții simi
lare, persoanele, ofi
ciile locale și autori
tățile federale intere
sate, despre condițiile 
grele de viață, despre 
măsurile ce se iau 
pentru curmarea si
tuației, de a contri

bui la îmbunătățirea 
soartei celor nevoiți 
să locuiască în adă
posturi improvizate".

Primul număr al 
publicației, ce urmea
ză să apară o dată pe 
lună în 10 pagini și 
400 de exemplare, a 
trezit un viu interes, 
epuizindu-se rapid, 
deoarece „Bunker- 
Kurier" este redactat 
de înșiși cei nevoiți să 
locuiască — ca urma
re a distrugerilor pri
cinuite în timpul ul
timului război — în 
asemenea condiții. In- 
trunindu-se o dată pe 
săptămână, colectivul 
de redacție triază ma
nuscrisele sosite și 
pregătește materialul 
pentru apariție. In 
fiecare număr un 
spațiu va fi rezervat 
autorităților care-și 
pot spune cuvîntul in 
problemele abordate.

„Bunker-Kurier" poa
te fi mulțumit de 
primirea care i s-a 
făcut — remarcă „Die 
Welt". Nu numai că 
majoritatea presei a 
marcat apariția lui, 
dar și televiziunea 
și-a deplasat camere
le de luat vederi pen
tru a relata despre 
condițiile de viață din 
adăpost, despre felul 
cum este editat zia
rul. Iar locuitorii bun- 
cherului, cărora li s-a 
oferit primul număr 
gratuit, au preferat 
să achite costul lui 
pentru ca publicația, 
din partea căreia aș
teaptă un ajutor în 
rezolvarea situației 
lor, să nu aibă de în
fruntat, chiar de la 
început, dificultăți fi
nanciare.

G. D.
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