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© Spre o creștere a aportului Băncii de investiții 
în buna gospodărire a fondurilor destinate dezvol
tării economico-sociale a țării • NU, RISIPEI | • Cereți 
și vom publica: NOUTĂȚI DIN ÎNVÂȚÂMÎNT• Nici 
un cămin cultural, nici un club fără activitate perma
nentă, strîns legată de preocupările oamenilor muncii

VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEA UȘESCU IN CUBA 

continuă sub auspiciile prieteniei, solidarității 
și colaborării frățești româno-cubaneze

Contacte edificatoare cu realizările țării gazdă, convorbiri rodnice, amplu 
schimb de păreri între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro

• Ieri, un program 

bogat și divers

® La Moncada și Sibo- 

ney - elogiu eroilor 

poporului cubanez

• 50000 de participanți 

la mitingul de la Fa

brica de ciment din 

Santiago de Cuba

• Mulțumiri emoțio

nante pentru mesajul 

de prietenie din partea 

poporului român
Conducătorii României și Cubei sînt salutați cu entuziasm pretutindeni pe traseele istoricei vizite

PREGĂTIREA
DEPOZITĂRII
RECOLTEI-
obligație de prim ordin

A început recoltarea culturilor tîrzii: floarea-soarelui, porumb, fa
sole etc. Pentru păstrarea acestor produse fără pierderi este necesar 
ca ele să fie înmagazinate in cele mai bune condiții — problemă sub
liniată și la recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.H. 
încă din vară s-a desfășurat o amplă acțiune de inventariere a tu
turor spațiilor de înmagazinare disponibile. Au fost identificate ma
gazii cu o capacitate de 65 000 tone, lțjcrăfile de reparare și curățire 
fiind în curs. De asemenea, au fost alocate fonduri însemnate în ve
derea construirii de pătule, magazii, platforme betonate etc. întrucit 
recoltarea culturilor tîrzii a început, este necesar ca lucrările de 
construcții și reparații la toate spațiile de depozitare să fie intensi
ficate pentru ca recolta să fie recepționată în condiții bune și păstra
tă fără pierderi. In legătură cu stadiul pregătirilor in vederea depo
zitării produselor — o stringentă sarcină în agricultură, de a cărei so
luționare la timp depinde în mod hotărîtor soarta culturilor — șl 
măsurile ce se impun pentru urgentarea lor, am întreprins un raid- 
anchetă la mai multe baze de recepție ale întreprinderilor județene 
de valorificare a cerealelor Mehedinți, Constanța și Olt.

MEHEDINȚI v
„în județul nostru, campania de 

recoltare a culturilor de toamnă în
cepe mai devreme decît în alte zone 
ale țării, ne spunea ing. Emanoil Sîr- 
bu, directorul întreprinderii pentru 
valorificarea cerealelor din județul 
Mehedinți. De aceea, imediat după 
terminarea recoltării păioaselor am 
trecut la pregătirea spațiilor de depo
zitare, acordîndu-se prioritate celor 
în care vor fi înmagazinate floarea- 
soarelui și fasolea. Printr-o bună 
organizare a muncii și aprovizio
narea la timp i cu materialele nece
sare, la bazele de recepție Gîrla 
Mare, Gruia, Bălăcița și Vînju Mare, 
din zona de cîmpie, unde recoltatul 
va începe mai devreme, pregătirile 
pentru- primirea noii recolte sînt ter
minate. Totodată, am făcut și inven
tarierea spațiilor de depozitare. A- 
vînd în vedere producțiile preconi
zate a se realiza, am ajuns la con
cluzia că avem un deficit de spații 
de aproape 2 700 tone. De aceea, am 
căutat să impulsionăm lucrările de 
amenajare a noilor magazii".

Din constatările făcute pe teren re
zultă că spațiile preluate de la fa
brica de nutrețuri combinate, care 
totalizează peste 2 200 tone, au fost 
reamenajate în mai puțin de două 
săptămîni. Procurîndu-se din timp 
materialele necesare, încă din luna 
iunie au început lucrările la cele 9 
pătule noi cu o capacitate de aproape 
6 000 tone. Stadiul lucrărilor garan
tează că, în cîteva zile, aceste spații 
vor fi date în folosință. La bazele de 
recepție din Bălăcița, Gruia, Stre- 
haia, Drobeta Turnu-Severin și 
Vînju Mare s-au amenajat plat
forme descoperite, unde vor fi depo
zitate, pentru perioade scurte de 
timp, peste 8 900 de tone produse. în 
zona de sud a județului, unde uni
tățile agricole au mari suprafețe cul

IB

tivate cu porumb, s-au construit a- 
rioaie din plase de sirmă cu o capa
citate totală de 10 000 tone. De curînd 
s-au încheiat reparațiile la 26 pătule, 
iar la alte 20 lucrările sînt pe ter
minate.

Cu toate acestea, la ora actuală nu 
există certitudinea că se va respecta 
ritmul zilnic de preluare care este 
prevăzut să se ridice la 11 000 tone. 
Aceasta deoarece bazele de recepție 
n-au sufidjente mijloace mecanice de 
încărcare și descărcare, iar la cele 
existente nu s-au efectuat decît în 
mică măsură reviziile și reparațiile 
necesare. După felul cum se lucrea
ză, utilajele respective vor putea fi 
date în exploatare abia la 10—15 
septembrie. De ce atît de tîrziu ? Nu 
se știe oare că în unele unități din 
sudul județului recoltatul porumbu
lui va începe chiar din prima săp- 
tămînă a lunii septembrie ?

CONSTANȚA
în județul Constanța, recolta bună 

de grîu șl floarea-soarelui depășește 
posibilitățile de depozitare existente. 
Pentru soluționarea acestei situații, 
în afara depistării și reparării tutu
ror magaziilor vechi — după cum ne 
spunea ing. Alexandru Bărboi, di
rector adjunct al întreprinderii de 
valorificare a produselor agricole — 
se construiesc noi spații pentru de
pozitarea a 10 000 tone la Mangalia și 
Tirgușor, iar la Adamclisi, Casimcea 
și Constanța sînt intr-un stadiu a- 
vansat de execuție magazii de mare 
capacitate.

Vor fi gata oare aceste magazii in
cit să poată adăposti recolta de floa
rea-soarelui a acestui an ? Răspun
sul ni-1 dă directorul trustului de 
construcții locale, ing. Gheorghe To-
(Continuare îrj, pag. a H-a)
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF TRANSMIT:

Provincia Oriente se înfățișează solilor României cu trecutul

de glorie revoluționară, cu înfăptuirile prezentului socialist
Vineri dimineața, în cea de-a 

treia zi a vizitei în Cuba frățească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și celelalte per
soane oficiale române, au fost 
oaspeții orașului Santiago de 
Cuba, capitala provinciei Oriente, 
cea mai mare ca suprafață și 
populație, situată în extremitatea 
răsăriteană a țării și considerată 
leagănul revoluției cubaneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
însoțiți de tovarășul Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar, și de tovarășa 
Vilma Espin, președinta Federației 
femeilor cubaneze-

De la Varadero la Santiago de 
Cuba se zboară cu un avion spe
cial. Pe aeroportul „Antonio Ma
ceo", conducătorii României și Cu
bei sînt salutați de comandantul 
Juan Almeida, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba, 
delegat al conducerii superioare de 
partid cu însărcinări speciale în a- 
ceastă provincie. Armando Hart, 
membru al Biroului Politic al C.C. 

al P.C. din Cuba, prîm-secretar al 
comitetului provincial de partid, 
precum și de Haidee Santamaria, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba.

Aeroportul este pavoazat cu 
drapele românești și cubaneze, cu 
un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de o lo
zincă in limbile română și spa
niolă : „Provincia Oriente urează 
bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Se intonează imnurile celor două 
state, după care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro trec în 
revistă compania de onoare alinia
tă pe aeroport. Numeroși locuitori 
ai orașului, aflați în incinta aero
portului, ovaționează îndelung pe 
cei doi conducători, pentru priete
nia româno-cubaneză.

In continuare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, celelalte 
persoane române și cubaneze iau 
loc în mașini deschise, îndreptîn- 
du-se spre centrul orașului, al doi
lea ca mărime din Cuba, puternic 
centru economic, dispunînd de fa
brici de zahăr, de ciment și încăl
țăminte, de textile și produse ali
mentare, de o importantă rafinărie 
de petrol. Majoritatea obiectivelor 
sînt situate în zona portului, care 
dispune de condiții naturale deo
sebit de prielnice, ce au permis ca 

orașul să cunoască o dezvoltare in
tensă.

Santiago de Cuba este, totodată, 
orașul celor mai vechi mărturii re
voluționare cubaneze. Aici se află 
mormîntul lui Jose Marti, „aposto
lul revoluției", căzut eroic pe cîm- 
pul de luptă în 1895, în timpul răz
boiului de eliberare de sub jugul 
colonial, precum și monumentul 
înălțat în memoria sa. Mai presus 
de toate, Santiago de Cuba este o- 
rașul unde, într-o dimineață de iu
lie, cu două decenii în urmă, ră
păitul sec al mitralierelor anunța 
lumii începutul insurecției naționa
le cubaneze, încununată cu instau
rarea puterii populare în ianuarie 
1959.

Moncada — fosta garnizoană a 
orașului — adevărat simbol al asu
pririi și violenței, era socotită ceta
tea inexpugnabilă a zbirilor regi
mului de tiranie al lui Batista, aici 
erau instruite și găzduite unitățile 
sale de elită. Asupra acestei garni
zoane, în zorii zilei de 26 iulie 1953, 
un grup de tineri și înflăcărați re
voluționari, în frunte cu Fidel 
Castro și din care făceau parte, 
printre alții, Raul Castro și Abel 
Santamaria, au lansat un atac cu o 
îndrăzneală fără, precedent. Chiar 
dacă atacul nu a reușit, chiar 
dacă Moncada nu a fost cucerită 

atunci, chiar dacă din cei 135 de 
tineri participanți multi au fost 
uciși, printre care și Abel Santa
maria, multi alții fiind prinși și 
judecați, această acțiune eroică a 
demonstrat Că regimul dictatorial 
este departe de a fi invulnerabil, 
așa cum credeau exponent! i lui, că 
el este- condamnat de istorie la 
dispariție. De aici, de la Moncada, 
flacăra mișcării insurecționale a 
fost reaprinsă în Sierra Maestra. 
Lupta armată condusă de Fidel 
Castro avea să ducă, după trei ani 
de bătălii înverșunate, la doborîrea 
tiraniei, la victoria revoluției.

Astăzi, pe frontispiciul Moncadei 
se poate citi o inscripție scrisă cu 
litere uriașe : „Cazarmă transfor
mată în școală".

Intr-adevăr, aici a fost creat 
complexul școlar „26 Iulie", unde 
au venit să învețe carte în primul 
rînd copiii celor care au partici
pat la lupta revoluționară și, ală
turi de ei, foștii combatanți, mai 
tineri sau mai vîrstnici, pentru a 
mînui cu același elan revoluționar 
uneltele construcției socialiste, tot 
așa cum au fost mînuite armele 
insurecției.

La intrarea în complexul școlar 
are loc o emoționantă ceremonie. 
O pionieră adresează un călduros 
salut de bun venit oaspeților în 

numele tuturor copiilor care în
vață aici. „Cunoaștem luptele po
porului român — se spune în me
sajul citit de ea — ca și marile 
succese în dezvoltarea economică 
și socială realizate de dumnea
voastră după angajarea României 
pe' drumul socialismului. In acest 
an, al celei de-a XX-a- aniversări 
a asaltului eroic asupra cazărmii 
Moncada, asalt întreprins de un 
grup de curajoși tineri conduși de 
iubitul nostru conducător, coman
dantul Fidel Castro, pionierii din 
Cuba de astăzi și întregul nostru 
popor și-au intensificat eforturile 
pentru a obține succese și mai 
mari, asigurînd înaintarea noastră 
pe calea socialismului. Transmi
teți un salut călduros pionierilor 
din țara dumneavoastră și vă do
rim ședere plăcută în orașul nos
tru".

De tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășul Fidel Castro și de cei
lalți tovarăși români și cubanezi 
se apropie un grup de pionieri, 
prinzîndu-le de gît eșarfele de 
culoare alb și albastru, semnul 
distinctiv al pionierilor din Cuba.

In continuare se vizitează mu
zeul care a fost amenajat într-o

(Continuare în pag. a IlI-a)

• După o muncă tenace, de 
aproape doi ani, brigada mine
rului Mihai Ciobanu, de la mina 
Muncel, județul HUNEDOARA, 
a reușit să străpungă galeria 
săpată în adincurile acestei 
zone miniere — pe o lungime 
de 3 km — care face legătura 
între sectorul Siliște și orizon
tul Maria-vest al minei. • în 
cel mai tînăr și mai modern 
cartier al orașului SLATINA — 
Crișan II — acolo unde se 
construiesc blocuri cu 11 nive
luri. au fost date în folosință noi 
apartamente și edificii social- 
cul turale. De la începutul anu
lui și pină acum aici au fost 
date în folosință 572 aparta
mente cu 2, 3 și 4 camere, toate 
confort I. Zilele acestea, alți lo
catari se mută în casă nouă în 
blocurile GA—8 și GA—11B. cu 
cite 66 de apartamente fiecare. 
Totodată, s-a dat în folosință 
un complex comercial. • între
prinderea de prelucrare a lem
nului din VASLUI a lansat re
cent o chemare la întrecere a- 
dresată tuturor unităților econo
mice din județ. Scopul acestei 
chemări: sporirea contribuției 
întreprinderilor economice la 
realizarea cincinalului înainte 
de termen. Dirf programul che
mării spicuim: realizarea prin-, 
cipalilor indicatori sub deviza 
..Totul pentru calitate", econo
misirea materiilor prime și ma
terialelor, întreținerea utilajelor 
și spațiilor de producție sub lo
zinca „Ne caracterizează ordi
nea, curățenia și disciplina", 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative de la om la om etc. 
e Pescarii de la Jurilovca, ju
dețul TULCEA, au reușit să în
chidă calea de legătură de la 
Periboina, dintre complexul Ra- 
zelm—Sinpe și Marea Neagră (o 
ruptură lată de 500 m, cu o a- 
dîncime ce varia între 2 și 4 
metri), prin care evadau anual 1 
milioane de pui de șalău, crap 
și plătică, distruși apoi de apa 
sărată a mării. Pentru realiza
rea într-o perioadă relativ scur
tă a acestei lucrări s-au folosit 
circa 1 300 piloți din lemn, 1 600 
ml lețuri, 600 ml contrafise. 
4 200 șipci de gard împletite cu 

sîrmă și peste 1 000 tone piatră. 
Efectele ? Se vor reține în lacul 
Sinoe circa 10 vagoane chefal, 
cambulă și rizeafeă, sute de mi
lioane de puieți de șalău, crap 
și plătică. • în municipiul ALBA 
IULIA, în apropierea gării 
C.F.R. și a autogării a fost dat în 
folosință un bazar al cooperației 
de consum care cuprinde uni
tăți de confecții, încălțăminte, 
mercerie, articole de menaj și 
electrice, papetărie. Tot aici — 
notăm aceasta îndeosebi pentru 
călători — funcționează un res
taurant cu autoservire. • în ve
derea evitării aglomerării în 
preajma deschiderii anului șco
lar, Centrul de librării CRA
IOVA a început distribuirea 
manualelor pentru școlile de pe 
cuprinsul județului Dolj. Opera
țiunea se va incheia pină la data 
de 6 septembrie a.c. Numai în 
municipiul Craiova se vor dis
tribui manuale școlare a căror 
valoare depășește suma de 
1 200 000 lei. • La Fabrica de 
zahăr din Bucecea, județul 
BOTOȘANI, a început noua 
campanie de prelucrare a sfe
clei. Spre deosebire de anii an
teriori, cind in primele săptă- 
mini se prelucra sfeclă adusă 
din județele din sud. la data a- 
ceasta materia primă este asi
gurată de unitățile agrițole din 
apropiere. • în comuna Ivești, 
județul VASLUI, cu oameni 
harnici și buni gospodari, au 
fost date în folosință o baie 
comunală, o brutărie, un restau
rant și o secție de prestări ser
vicii către populație și a fost 
extinsă rețeaua de apă potabilă. 
La realizarea acestor obiective 
cetățenii au prestat mii de ore 
de muncă voluntar-patriotică, 
reușind să economisească circa 
400 000 lei. • In județul CARAȘ- 
SEVERIN se vor da în folosin
ță, în aceste zile, noi localuri 
destinate învățămîntului preșco
lar: două grădinițe cu cite 240 
locuri la Reșița și Caransebeș, 
precum și alte trei — cu cite 120 
locuri fiecare — în orașele Boc
șa, Moldova Nouă și Oțelul 
Roșu. La Caransebeș vor fi i- 
naugurate, totodată, un cămin și 
o creșă.
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FAPTUL
DIVERS
Cronica...
premierelor
navale

De 30 de ani, de cind lucrea
ză la Șantierul naval din Dro
beta Turnu-Severin, Ion Mă
nescu consemnează, cu regulari
tate, intr-un inedit jurnal, fie
care premieră navală : numele 
navei, tonajul, caracteristicile 
tehnice, ziua și ora cind a avui 
loc lansarea ei. IM. a scris, de 
fapt, o lapidară si convingătoa
re cronică a evoluției șantieru
lui. Din filele ei aflăm că de 
la 23 august și pină in prezent, 
aici, la Drobeta Turnu-Severin 
s-au construit 1 050 de nave de 

. diferite tipuri și tonaje. Ion 
Mănescu, considerat un adevă
rat specialist in lansarea lor, a 
participat direct la 686 de ase
menea evenimente. Numai de la 
începutul anului si pină acum 
ău fost lansgte 11 nave, din care 
9 au si pornit în lunga lor călă
torie pe mări și oceane. Nu ne 
rămine decît să-i urăm lui Ion 
Mănescu să participe, in viitor, 
la cit mai multe asemenea eve
nimente si să continue... croni
ca pe care o scrie, de atita vre
me, cu o nedezmințită pasiune.

La termocentrala Brăila se montează una dintre turbine Foto : N. Moldoveanu

Spre o creștere a aportului Băncii 
de investiții în buna gospodărire 
a fondurilor destinate dezvoltării

economico-sociale

Cu si fără»

prioritate
— Am sau nu eu prioritatea 

de dreapta ?
— Am — și-a răspuns Ștefan 

Condor din Satu-Mare, str. Ion 
Creangă nr. 8. Și a intrat cu 
motocicleta, plin de avîrit, într-o 
intersecție din oraș. Spre ghi
nionul său însă, în aceeași frac
țiune de secundă (deși nu avea 
prioritate de dreapta), la fel dș 
avintat avea să se lanseze în 
intersecție și Priala Laszlo, cu 
autotrenul 31-SM-1398. Urmarea ? 
Accidentarea — din fericire sol
dată doar cu 9 zile de spitaliza
re — a motociclistului. Cercetă
rile efectuate de organele de 
anchetă au relevat insă, sur
prinzător, că primul vinovat de 
comiterea accidentului era... Ște
fan Condor, căruia i s-a găsit o 
imbibație alcoolică în singe 
peste limita legală. Condamnat 
la un an închisoare, Ș. C. va 
avea timp să recapituleze acum, 
pe-ndelete, legea circulației, 
care-1 sfătuiește să dea atenție... 
prioritară tuturor paragrafelor 
sale. Fără excepție.

I Tezaurul
I
I
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I
II

din Batăr
în timp ce săpau pămînt pen

tru cărămizi, în locul numit 
„Gropoaia" din hotarul comunei 
Hatâr, Florian și Alexandru 
Fechete au descoperit într-o 
oală de lut ars un tezaur mo
netar, compus din 575 monede 
de argint. A fost predat mu
zeului „Tării Crișurilor" din 
Oradea. După primele cercetări, 
specialiștii de aici au stabilit că 

-piesele 
datează 
și au o 
bită.

din tezaurul respectiv 
din secolele XIV—XV 

valoare istorică deose-

De la niște 
benzină

„Șofer sînt. Autocamionul pe 
■care lucrez n-are cotă fixă. Așa 
că o să am benzină berechet. In 

’concluzie, pot să-mi iau mași
nă". Cam asemenea calcule și-a 
făcut Ferentz Hoborici din Fă- 
răoani (Bacău) atunci cind și-a 
cumpărat un autoturism. Și so-‘ 
cotelile lui păreau să nu dea 
greș. Pentru că mai în fiecare 
lună reușea să ducă acasă cite 
100 de litri de benzină sustrasă 
de la întreprinderea unde era 
angajat ca șofer pe autocamio
nul 21—BC—1400. Intr-una din 
zile însă, F.H. a fost oprit de 
organele de miliție. Ducea aca
să, cu autocamionul întreprin
derii, două butoaie cu benzină. 
Se pregătea, probabil, de con- 

' ' loc
de

Cediu. Și a plecat. Jntr-un 
unde nu va mai avea nevoie 
benzină '.

Un an
pentru o 
semnătură

Fișa medicală a tînărului Vio
rel Crefeleanu, din comuna Fru- 
mosu, județul Suceava, era a- 
proape completată. Mai era ne
voie de semnătura medicului de 
circă, Mircea Chiriac, și tină- 
rul s-ar fi putut prezenta a 
doua zi la admitere, la unul 
din liceele de specialitate. Dar 
medicul a refuzat pur și simplu 
să-l consulte. Așa se face că a 
doua zi Viorel Crefeleanu nu 
s-a mai putut prezenta la exa
menul de admitere. Desigur, 
acum, lui nu-i mai rămîne decît 
să aștepte sesiunea din anul 
viitor. In ce-1 privește insă pe 
medicul M.C., el a rămas cori
gent la capitolul deontologie. 
Cine-1 ajută să-și lichideze a- 
ceastă restanță ?

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Seinteii'

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Valoarea inițiativei 
„Fiecare tona de laminate 

— cu un consum minim 
de metal"

După cum se știe, statul nostru 
face eforturi deosebite pentru reali
zarea unor investiții tot mai mari. 
Este firesc ca în aceste condiții, să 
se desfășoare o luptă susținută pen
tru ca din mijloacele investite să se 
obțină maximum de rezultate, redu- 
cindu-se continuu decalajul ce des
parte țara noastră de țările in
dustrializate. în acest cincinal, de 
pildă, se realizează un volum de in
vestiții de 470 miliarde lei din fon
durile centralizate ale statului, cu 
aproape 60 la sută mai mult decît 
în cincinalul anterior. într-un singur 
an, în 1973 bunăoară, se înfăptuiesc 
mai multe investiții decît se realizau 
în trecut intr-un întreg cincinal.

Ca rezultat al politicii consecvente 
a partidului și statului nostru in do
meniul investițiilor, a crescut poten
țialul economic al țării, pe întinsul 
patriei s-au ridicat și se ridică con
tinuu noi uzine și fabrici, edificii 
social-culturale — școli, spitale, tea
tre, baze sportive. O amploare tot 
mai mare a luat construcția de lo
cuințe. Este de înțeles că, cu cit fon
durile destinate investițiilor vor fi 
mai bine folosite, cu atit și efectele 
acestora vor fi mai bune. De aici, 
grija pentru cheltuirea eficientă a 
fiecărui leu investit, grijă care tre
buie să caracterizeze tot mai mult 
activitatea tuturor participanților la 
realizarea investițiilor.

în acest cadru își desfășoară acti
vitatea și Banca de investiții, insti
tuție de stat specializată, de la a 
cărei înființare se împlinesc azi 25 
de ani. Administrînd o parte impor
tantă din fondurile bănești ale socie
tății, prin atribuțiile sale și prin 
pîrghiile pe care le are la îndemînă, 
banca este chemată să exercite con
trolul în numele statului și pentru 
apărarea intereselor acestuia, urmă
rind modul cum se constituie fondu
rile bănești, cum se ține evidența 
acestora, cum sînt cheltuite mijloace
le materiale și bănești destinate in
vestițiilor. Banca de investiții își 
împletește eforturile cu cele ale ti
tularilor și beneficiarilor de investi
ții, proiectanților și constructorilor, 
furnizorilor de utilaje și ale celor
lalte instituții din economie angre
nate în procesul realizării mărețelor 
programe de investiții. Este ilustra
tiv să arătăm că prin intermediul 
băncii s-au finanțat în cele două de
cenii și jumătate de activitate in
vestiții în valoare de 800 miliarde 
lei.

Banca de investiții se preocupă 
permanent de perfecționarea forme

lor și metodelor- sale de muncă, de 
creșterea calitativă a funcțiilor și atri
buțiilor sale. în centrul atenției între
gului aparat al băncii stă sarcina de 
a controla, prin procesul de finan
țare și creditare a beneficiarilor de 
investiții, proiectanților și construc
torilor, conjugat cu deplasările la 
șantiere, îndeplinirea de către uni
tățile economice a planului de in
vestiții și de punere în funcliune 
la fiecare obiectiv, folosirea capaci
tăților de producție la organizațiile 
de construcții, măsurile luate de be
neficiarii de investiții și organiza
țiile de construcții pentru pregătirea 
condițiilor de începere a execuției 
lucrărilor, de asigurare a utilajelor 
și instalațiilor tehnologice, a mate
rialelor și a forței de muncă ; ban
ca identifică problemele care se ri
dică pe șantiere și, pe această bază, 
sprijină și acționează pentru solu
ționarea lor„

în prezent, aparatul Băncii de in
vestiții urmărește atent aplicarea 
programelor de măsuri întocmite in 
urma chemării conducerii partidului 
de intensificare a lucrărilor pe șan
tiere, in vederea îndeplinirii exem
plare a planului de investiții și de 
punere în funcțiune pe 1973, precum 
și de pregătire a planului pe 1974.

O preocupare de seamă a băncii 
constă în urmărirea formării la fie
care întrenrinde're și centrală a re
surselor destinate investițiilor, pen
tru a se putea asigura finanțarea și 
creditarea neîntreruptă a lucrărilor 
pe șantiere, potrivit planului și bu
getului de stat și a preveni greută
țile ce s-ar putea crea din lipsa re
surselor.

Realizarea ritmică și la termenele 
planificate a investițiilor este subor
donată sarcinii majore actuale, de a 
se asigura o eficiență economică 
ridicată fiecărui obiectiv construit. 
Sarcina pe care o are aparatul băn
cii, de a examina și de a-și spune 
părerea cu privire la necesitatea, 
oportunitatea, eficiența economică și 

, legalitatea cheltuielilor de investiții 
prealabil angajarii acestora constituie 
un obiectiv central, știut fiind că 
lipsurile care apar în acest domeniu 
pe parcursul sau după execuția lu
crărilor pot fi înlăturate numai prin- 
tr-un efort financiar suplimentar. în 
îndeplinirea acestei atribuții, banca 
veghează la aplicarea indicațiilor 
date de către conducerea de partid și 
de stat cu privire al reducerea in
vestiției și a construcției specifice, 
economisirea metalului, cimentului, 
combustibilului și altor materiale de
ficitare, înlăturarea din documenta-

a țarii •
țiile tehnico-economice a oricăror 
cheltuieli și lucrări nejustificate sau 
neeconomicoase, astfel ca să sporeas
că producția și acumulările de pe 
urma fiecărui leu itavestit. Exercita
rea acestei atribuții — ca una din 
cele mai eficiente forme de control 
preventiv bancar — a dat posibilita
te Băncii de investiții să contribuie, 
împreună cu Comitetul de,. Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțelor, 
la prevenirea angajării unor chel
tuieli nejudicioase, în perioada 1970— 
1972. in sumă de circa 25 miliarde 
lei și la îmbunătățirea indicatorilor de 
eficiență economică a investițiilor.

O tot mai mare atenție se acordă 
modului în care sînt asigurate con
dițiile pentru începerea și desfășu
rarea lucrărilor, pentru punerea în 
funcțiune la termen a noilor obiec
tive. De aceea, banca urmărește în 
mod deosebit dacă documentația de 
execuție la fiecare obiectiv de in
vestiții se asigură din timp, dacă 
utilajele tehnologice ,au termenele 
de livrare corelate cu cele de mon
taj, dacă se prevăd prin documenta
ție cheltuielile necesare pentru pre
gătirea cadrelor și efectuarea pro
belor tehnologice și dacă acestea sînt 
eșalonate în mod optim pină la in
trarea în funcțiune a noilor obiec
tive.

îmi. linirea a 25 de ani de la în
ființarea băncii găsește aparatul a- 
cesteia .pregătii, să-și aducă o con
tribuție sporită. la realizarea investi
țiilor, asigurîrid finanțarea unor pro
grame de investiții tot mai mari, cu 
costuri mai reduse, să acționeze ferm 
pentru buna gospodărire a fonduri
lor, pentru realizarea unor investiții 
mai eficiente, accelerarea vitezei de 
rotație a fondurilor materiale și bă
nești aferente investițiilor, rentabili
zarea organizațiilor de construcții, 
întărirea ordinii, disciplinei și spiri
tului gospodăresc pe șantierele de 
construcții.

Situînd pe primul loc preocuparea 
pentru creșterea continuă a eficien
ței economice a fondurilor destina
te investițiilor și a activității tuturor 
factorilor participant la procesul de 
investiții, lichidînd propriile lipsuri 
și perfecționîndu-și continuu activi
tatea, Banca de investiții va acțio
na cu mai multă eficacitate in di
recția înfăptuirii sarcinilor ce-i revin 
din documentele Congresului al 
X-lea, Conferinței Naționale din iu
lie 1972 și plenarele Comitetului 
Central al P.C.R.

Dr. Mihail DIAMANDOPOL
președintele Băncii de investiții

Expresie a grijii și răs
punderii pentru buna gos
podărire a materiilor pri
me și materialelor intra
te în fabricație, inițiativa 
„Fiecare tonă de laminate 
— cu un consum minim 
de metal" se materiali
zează in realizarea unor 
economii substanțiale. Co
lectivul laminorului de 
benzi la cald, care a lan
sat această inițiativă, a 
înregistrat, de la începutul 
anului, o reducere a consu
mului de metal de 213 tone. 
Economiile au la bază a- 
plicarea unor metode efi
ciente in operațiunile de 
laminare. Menționăm, de 
pildă, modificarea ghidaje
lor la cajele dțgrosisoare 
și finisoare în vederea în
lăturării fenomenelor de 
blocare a liniei de fabri
cație ; întocmirea unor 
programe cuprinzind vo
lume mari de brame din 
același sortiment ; instrui
rea operatorilor de pe li
nia de laminare și din 
zona de ajustaj, pentru 
respectarea strictă a di
mensiunilor de sudare a

capetelor de benzi ; lami
narea benzilor pentru țevi 
în mai multe fișii. Succese 
însemnate au obținut și 
laminoriștii de la lamino
rul de benzi la rece care, 
răspunzînd la inițiativa 
lansată de tovarășii lor, au 
realizat 1 060 tone economii 
de metal pe seama redu
cerii consumurilor speci
fice. De asemenea, ajusto- 
ril s-au preocupat de des
cărcarea cu exigență a 
produselor, reducînd total 
deșeuriie la început și sfîr- 
șit de rulou. Tot prin efort 
propriu — încălzirea ra
țională a feburilor, respec
tarea diagramei stabilite, 
trasarea și debitarea cu a- 
tenție a tablelor — colec
tivul laminorului de tablă 
groasă a economisit, numai 
in ultimele trei luni, 440 
tone de metal.

Ion PAEAMIUC
din grupul de corespon
denți voluntari ai „Scîn- 
teii" de la Combinatul 
siderurgic Galați

măr de numai 86 distilări 
în vid (șarje) s-a aruncat 
la canal, sub formă de re
ziduuri nerecuperabile, o 
cantitate de eteri cu 1 127 
litri mai mare decît cea 
prevăzută prin regula
mentele de fabricație. Un 
alt exemplu. Deși instala
ția a consumat doar 1 354 
kg alcool etoxilat. pentru 
o tonă de produs finit, pe 
anul în curs s-a stabilit, 
în mod nejustificat, o nor
mă de consum mult prea 
mare, de 1 380 kg. Aceasta 
înseamnă că la o produc
ție de 1 000 tone produs 
finit se creează o rezervă 
la consumul specific în va
loare de 416 000 lei.

Prin reducerea normelor 
de consum în raport cu si
tuația reală existentă în 
unitate se pot obține, la o 
producție de 1 000 tone 
produs finit, economii la 
cheltuielile materiale de 
producție de peste un mi
lion lei. Așa stînd lucruri
le, este necesar să se sta
bilească neîntîrziat norme 
de consum temeinic fun
damentate. pentru ca la 
întreprinderea chimică Du- 
dești materia primă și ma
terialele să fie gospodărite 
cu mai multă grijă.

Marin'TOMA 
inspector în Ministerul 
Finanțelor

Să privim cu ochi de gospodar
în jurul nostru

în plin centrul Craiovei, 
pe strada Caracal nr. 159, 
unde își au sediul I.C.R.M., 
I.C.R.T.I. și I.C.R.A., se 
găsesc împrăștiate diferite 
materiale și obiecte de in
ventar, care se degradează 
sub ochii nepăsători ai 
conducerilor celor trei uni
tăți. Astfel, o mare canti
tate de rastele metalice, în 
valoare de aproape 60 000 
lei, care au rămas după 
construcția unei hale pen
tru depozite, au devenit 
„hrană" pentru rugină. In
tr-un colț al stației de 
compresoare se află un a- 
parat electric, care a cos
tat 80 000 lei. Cițiva mun
citori cu care am stat de 
vorbă ne-au spus că, de

ani de zile, aparatul res
pectiv n-a funcționat deloc, 
iar în ultimul timp, sus- 
trăgîndu-i-se multe piese, 
nu mai poate ti întrebuin
țat. Sub un șopron am vă
zut aruncate sute de gea
muri armate care, din 
cauza transportării și de
pozitării necorespunzătoare, 
s-au spart. La toate aces
tea se adaugă dezordinea 
din curte,' unde sînt îngră
mădite, claie peste gră
madă, tot felul de mărfuri 
și ambalaje.

Ion ALEXE
și
Dumitru FEORESCU
str. 1 Mai nr. 10 Craiova

la piesa aia rebutată, care stă degeaba, ți 
fă-mi o șaibă din ea I

Desen de Adrian ANDRONIC

Norme prea
La instalația de fabricare 

a lichidului de frînă și an- 
tigel (Lifrom), din cadrul 
întreprinderii chimice Du- 
dești, in urma unui con
trol efectuat recent s-a 
constatat că s-au produs 
mari pierderi de materii 
prime și materiale datorită 
nerespectării tehnologiei 
de fabricație ; au fost li
vrate unor beneficiari dife
rite cantități de produse

„generoase"
neevidentiate și neîncasate; 
s-au înregistrat însemnate 
plusuri la materiile prime 
de bază. Toate aceste ne
reguli, cu consecințe păgu
bitoare pentru unitate, au 
fost favorizate, în bună 
măsură, de existenta unor 
norme de consum prea 
largi, nejudicios funda
mentate.

La adăpostul acestor, 
norme, de pildă, la un nu

Pe scurt din scrisori
• Economiile Ia materii 

prime și materiale obținu
te, de la începutul anului, 
la fabrica „Porțelanul" din 
Alba Iulia se ridică la circa 
600 000 lei. Astfel, în sec
ția strungărie, prin intro
ducerea elevatoarelor de 
turnare în locul meselor 
de lucru s-a realizat o eco
nomie la materiale de 
250 000 lei ; în secția mo
delaj, prin introducerea 
plăcilor compartimentate în 
conteinerele cu forme ipsos 
pe sortimente se înlătură 
complet defecțiunile de ca
litate la transport ; prin 
glazarea la crud se reduce 
ciclul de fabricație la pro
dusele turnate și se eli
mină pierderile tehnolo
gice, crescînd productivi
tatea muncii cu 10 la sută 
etc. (Petru Pepelea, teh
nician).

• Pe șantierul întreprin
derii de construcții-montaj 
pentru agricultură și in
dustrie alimentară „Olte
nița", din Drobeta Tr. 
Severin, care execută u- 
nele lucrări de modernizare 
și extindere la întreprin
derea avicolă Bocșa Ro
mână, județul Caraș Seve

rin, datorită proastei orga
nizări a muncii, multe uti
laje nu sînt folosite la în
treaga lor capacitate. In 
ultimele trei luni, de pil
dă, betoniera n-a funcțio
nat decît două-trei zile. 
La aceasta șe adaugă lipsa 
de gospodărire a materia
lelor (ciment, var, ipsos, 
cherestea etc.), care sînt 

, împrăștiate pe șantier, ex
puse degradării ș'i dispari
ției. (Un grup de munci
tori).
• La începutul anului 

1972 a fost dată în folosință 
o conductă metalică pentru 
alimentarea cu apă pota
bilă în comuna Isverna, 
județul Mehedinți. Din 
cauza efectuării unor lu
crări de mîntuială (neizo- 
larea cu bitum, îngroparea 
la suprafață etc.), conducta 
este supusă degradării pre
mature. Dacă tot s-au chel
tuit bani cu un proiect 
pentru instalarea ei, de ce 
nu s-au respectat întocmai 
prevederile acestuia ? (Ion 
Răescu, comuna Isverna, 
județul Mehedinți).

Grupaj realizat de
Alexandru BOGHIU

O GAMĂ LARGĂ DE FIBRE
SI FIRE POLIESTERICE

Colectivul de muncă de la 
Combinatul de fire și fibre sin
tetice din Iași a obținut in a- 
cest an rezultate deosebite în 
producție și in diversificarea a- 
cesteia. Pină acum au fost pro
duse. peste plan, 312 tone fibre 
și 600 tone fire poliesterice, in
tr-o largă gamă de tipuri și cu
lori. Astfel, alături de fibrele 
poliesterice de tipul linii albe 
și negre, vopsite in masă și rea
lizate sub formă de fibră tăiată, 
de fibră pală, și alături de fi
brele tip bumbac pentru „ter- 
cot", chimiștii ieșeni au realizat 
și fibre lucioase, fibre cu fila
ment subțire și fibre de tip bum
bac cu contracție redusă pentru

PREGĂTIREA DEPOZITĂRII
(Urmare din pag. 1)

pîrceanu, unitate care are în antre
priză cel mai mare volum de lucrări : 
„în primul rind, magaziile de la 
Adamclisi și Constanța au termen de 
dare în folosință la sfîrșitul anului, 
în al doilea rind. pentru magaziile 
de la Mangalia și Tirgușor, benefi
ciarul abia a încheiat cu noi un pro
tocol de execuție la 20 august. Ca 
atare, abia ne-am apucat de treabă 
și nu din vina noastră"..

Adevărul este — ne spune tov. Au
rel Oprescu, din cadrul filialei jude
țene a băncii agricole — că atit ma
gaziile de la Adamclisi și Constanța, 
aflate în execuția T.C.L., cit și ma
gaziile de 4 000 tone de la Casimcea, 
pe care le execută trustul de con
strucții industriale, puteau fi gata de 
mult incit să se fi depozitat in ele 
chiar o parte din recolta de grîu. La 
Adamclisi însă, lucrările au stagnat 
din lipsa unor mijloace de ridicat 
elemente din beton. Dacă ar fi exis
tat mai mult interes dțn partea con
structorului, ele puteau fi aduse de 
Ia șantierul din Medgidia. La Ca

simcea se așteaptă de multă vreme 
terminarea traveei și a unui zid pen
tru care trustul de construcții in
dustriale ar fi trebuit să asigure ne
cesarul de cărămidă și forță de mun
că. Cit privește magaziile de la Man
galia și Tirgușor, pină acum bene
ficiarul nici n-a deschis finanțarea.

Așadar, după situația în care se 
află execuția noilor spații de depozi
tare, acestea vor fi gata nu pentru 
recolta anului 1973, ci pentru cea din 
1974. Rămine de văzut dacă se îm
pacă cu aceste calcule și specialiștii 
din cadrul direcției agricole județene. 
Iată deci că deficitul spațiilor de de
pozitare constituie o ecuație ale că
rei necunoscute n-au fost încă rezol 
vate.

La multe din bazele de recepție și 
in unitățile agricole din județul Olt, 
pregătirile pentru depozitarea noii

recolte sînt in toi : se curăță și se 
dezinfectează magaziile, se constru
iesc noi spații. La bazele de recep
ție din Slatina? Frăsinet, Potcoava 
se construiesc magazii noi pentru 
depozitarea florii-soarelui. Numai că 
stadiul de construcție a acestora este 
diferit. în unele locuri abia se ni
velează terenul pentru începerea con
strucției propriu-zise. Situația nu este 
mai bună nici la Potcoava și Frăsinet. 
Au fost, este drept, greutăți în apro
vizionarea cu materiale de construc
ții. greutăți care la intervenția orga
nelor locale de partid și de stat au 
fost înlăturate. Acum se impune 
impulsionarea lucrărilor de ridicare a 
magaziilor, astfel incit, in cel mai 
scurt timp, ele să fie gata pentru a 
primi noua recoltă. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit, față de cantitatea de 
produse prevăzută a se prelua anul 
acesta, la nivelul județului există un 
deficit de peste 12 600 tone. De ase
menea, dacă ținem seama de peri
oada în care ne aflăm, prea puține

tricotaje fine. De asemenea, a 
fost obținută și o fibră tip bum
bac cu contracție mărită, nece
sară ca suport pentru fabricarea 
pieilor artificiale. Pentru prima 
oară in țară aici au fost reali
zate și fibre polipropilenice -in 
diferite culori.

în ultima vreme s-a extins și 
gama firelor poliesterice, reali- 
zindu-se fire textile foarte fine 
pentru perdele, precum și firele 
texturate. grosiere din clasa 
„Crimplene", din care s-au și 
livrat beneficiarilor interni și 
externi primele cantități.

Manole CORCAC1
Corespondentul „Seinteii"

RECOLTEI
magazii pentru floarea-soarelui sînt 
curățate și dezinfectate.

Construirea spațiilor pentru depo
zitarea porumbului este și mai mult 
rămasă în urmă. Din cele 125 pătule 
prevăzute a se amenaja la Caracal, 
Rotunda, Movileni, Văleni, Dobro- 
teasa etc., cu o capacitate totală de 
50 000 tone, nu este gata nici unul, 
în unele locuri, cooperativele agri
cole s-au angajat să ridice asemenea 
construcții. Așa se procedează la 
Scornicești, unde o echipă de con
structori se ocupă numai de aceste 
pătule. Această inițiativă trebuie ex
tinsă peste tot, avînd in vedere vo
lumul mare de lucrări ce trebuie 
executate intr-un interval de timp 
foarte scurt. Odată cu intensificarea 
lucrărilor de construcție a pătulelor, 
se impune și găsirea unor soluții 
pentru acoperirea deficitului de peste 
90 600 tone existent la ora actuală.

Virgil TATARU, 
George MIIIĂESCU,
Emilian ROUĂ
corespondenții „Seinteii"

i Realizări ale ceramistilori
! din Tîrnăveni
i
l TG. MUREȘ (Corespondentul 
' „Seinteii", L. Deaki). Fabrica 
ț mixtă de ' industrie locală din 
i Luduș are grupată o bună par-
1 te a producției materialelor de
l construcții la secția Tirnăveni.

Fabrteînd o gamă largă de ma- 
\ teriale, destinate construcțiilor
i industriale, agrozootehnice, so-
* cial-culturale și particulare, uni-
i tatea din Tîrnăveni acoperă’ o

parte însemnată din necesarul 
\ județului Mureș și al altor ju-
i dețe. în afară de milioanele de
< cărămizi de diferite tipuri, aici
! s-au confecționat, in acest an,
|| prin valorificarea mai bună a
i rezervelor interne, în special a
1 deșeurilor, cantități mari de

' !*■ !l.l*" ■

blocuri ceramice. Datorită cali
tății lor deosebite — rezistentă 
mare și durabilitate — blocurile 
ceramice dau un randament spo
rit la construirea obiectivelor 
zootehnice. De asemenea, tera
cota este un alt produs realizat 
la Tirnăveni. Aici se execută a- 
nual aproape 500 000 bucăți tera
cotă într-un sortiment bogat, 
ținindu-se seama de preferin
țele și cerințele beneficiarilor. 
Anul acesta, nomenclatorul pro
duselor ceramice s-a comple
tat cu modele noi, imitîndu-se 
formele, ornamentațiile, culorile 
teracotei vechi din țara noas
tră. Produsele in premieră au 
imprimate motive florale.

L
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VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN CUBA
(Urmare din pag. I)

aripă a fostei cazarme și care 
evocă toate marile momente ale 
luptei revoluționare a poporului 
cubanez.

Solii poporului roman primesc 
explicații amănunțite asupra dife
ritelor etape ale acestei lupte, î<n- 
cepînd cu războiul împotriva co
lonialiștilor spanioli și terminând 
cu luptele din Sierra Maestra, 
care au transformat, pentru prima 
dată, Cuba într-un stat cu adevă
rat liber, ai cărui cetățeni, deve- 
niți stăpîni pe propriile destine, 
duc astăzi o viață demnă. Oaspe
ții stăruiesc mai mult în sala în 
care sînt expuse documentele pri 
vind procesul înscenat de regimul 
lui Batista tînărului revoluționar 
Fidel Castro. Pe mari panouri sînt 
reproduse citate din înflăcăratul 
rechizitoriu adresat de Fidel Castro 
de pe banca acuzării. unde se 
afla, împotriva regimului de asu
prire. „Istoria mă va absolvi" — 
spunea atunci Fidel Castro și, în- 
tr-adevăr, istoria a dovedit că 
dreptatea a fost, și nu putea să nu 
fie, decît de partea revoluției.

într-o altă sală sînt expuse foto
grafii înfățișînd momente repre

Un salut frățesc pentru înaltul oaspete român

zentative ale solidarității popoare
lor din țările socialiste, din cele
lalte țări ale lumii cu poporul 
cubanez. La Ioc de cinste — un 
mare panou înfățișînd o scenă din 
timpul vizitei făcute anul trecut 
în țara noastră de Fidel Castro, 
vizită care, ca și cea actuală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Cuba, a înscris pagini de mare 
însemnătate în cronica legăturilor 
de strînsă prietenie și solidaritate 
militantă româno-cubaneze.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să 
semneze în cartea de onoare a mu
zeului. „Am vizitat cu mult interes 
muzeul care redă lupta eroică pen
tru libertate și independență, pen
tru dezvoltarea economică și so
cială. pentru progres economic și 
social, desfășurată de-a lungul 
unei îndelungi perioade de poporul 
cubanez. De asemenea, muzeul re
dă în mod minunat lupt? revolu
ționară sub conducerea tovarășu
lui Fidel Castro, victoria revoluției 
și edificarea cu succes a societății 
socialiste. Felicităm in mod căldu
ros pe organizatorii acestui mu
zeu".

Apoi,'coloana oficială de mașini 

se îndreaptă spre ferma Siboney, 
o altă mărturie nepieritoare a 
luptei revoluționare a celor mai 
buni fii ai poporului Cubei. în a- 
cest loc, aflat la 20 de km de San
tiago de Cuba, Fidel Castro și to
varășii săi de luptă au pregătit a- 
saltul Moncadei. Drumul de la 
Santiago de Cuba pină la ferma 
Siboney este străjuit de 26 de mo
numente ridicate în cinstea celor 
48 de martiri care și-au jertfit via
ța pentru libertatea patriei lor în 
timpul asaltului Moncadei.

La Siboney a fost, de asemenea, 
amenajat un muzeu in care sînt 
expuse mărturii emoționante ale 
epopeei Moncadei : armele folo
site de revoluționari, pe care aceș
tia le ascunsesem într-un puț a- 
dînc. șopronul în care au fost ca
muflate cu grijă mașinile folosite 
de grupul revoluționar. Mari pa
nouri reproduc în facsimil paginile 
ziarelor în care se relata despre 
acest episod eroic, scene ale repre
siunilor sălbatice la care au Losf 
supuși supraviețuitorii asaltului, 
imagini ale dîrzeniei și demnității 
de care au dat dovadă în fața zbi
rilor lui Batista tinerii înflăcărați 
de ideile libertății.

„Ain vizitat cu viu interes ferma 
Siboney, locul de unde revoluțio
narii cubanezi — conduși de Fidel 
Castro. Abel Santamaria și Raul 
Castro — au plecat, la 26 iulie 1953, 
pentru a întreprinde temerarul a- 
salt al Moncadei, act care a înscris 
o pagină de aur in istoria Cubei : 
începutul insurecției naționale. 
Aducem omagiul nostru eroilor 
Moncadei. martirilor revoluției cu
baneze. ale căror idealuri au prins 
astăzi viață și care sint înconjurați 
de glorie". Sînt cuvintele Șub Care 
își înscriu semnăturile în cartea de 
onoare a muzeului tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu.

în încheierea vizitei, aici, o altă 
scenă încărcată de emoție : Un bă- 
trîn și o bătrînă, care locuiesc în 

preajma fermei și care au fost 
martorii evenimentelor de acum 
două decenii, se apropie de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Fidel 
Castro, exprimîndu-și dorința să 
strîngă mina oaspeților care aduc 
din îndepărtata Românie mesajul 
de prietenie al poporului nostru.

La reședința rezervată oaspeți
lor, în Santiago de Cuba, conduce
rea comitetului provincial al P.C. 
din Cuba a oferit un prînz în cin
stea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat Fidel Castro, Juan 
Almeida, Armando Hart, Carlos 
Rafael Rodriguez, Pedro Miret, 
Vilma Espin, Haydee Santamaria, 
alte oficialități cubaneze.

Au luat parte tovarășii Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, Bujor Almă- 
șan. alte persoane oficiale române.

Tovarășii Fidel Castro și Nicolae 
Ceaușescu au toastat pentru dez
voltarea relațiilor dintre partidele 
și popoarele noastre, în sănătatea 
celor prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în continuare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu au 
vizitat, fabrica de ciment "Jose 
Merceron", unde funcționează și'o. 
linie de producție de fabricație 
românească.

★
Vineri după-amiază, la fabrica 

de ciment „Jose Merceron" din 
Santiago de Cuba a avut loc un mi

ting al priteniei româno-cubaneze. 
la care au participat aproximativ 
50 000 de oameni ai muncii de la 
această întreprindere și de la alte 
unități industriale și instituții din 
localitate.

Tovarășii Fidel Castro și Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de entuziasm, în spiri
tul prieteniei frățești ce unește 
cele două țări și popoare.

Reportajul vizitei a fo«t 
realizat de :
Ion CÂRJE 
Mircea MOARCAS 
Romulus CĂPLESCU 
Mihai FABIAN
Telefoto : Radu Cristescu

Ion Dumitru

înaintea oricăror considerații sta
tistice, un fapt de cel mai bun augur 
își impune consemnarea : munca fe
brilă, intensă, specifică în aceste 
zile tuturor șantierelor de investiții, 
caracterizează în bună măsură și lu
crările construcțiilor școlare, incit 
graficele de execuție evoluează și 
aici la cei mai înalți parametri de 
ritm și de calitate. Așa. se explică 
de ce din totalul celor circa 4 000 
săli de clasă, grădinițe cu 10 000 de 
locuri, internate cu peste 22 000 de 
locuri, ateliere și laboratoare cu o 
suprafață de peste 40 000 mp, case 
de copii cu circa 2 000 de locuri, pre- 
iăziute să fie date in folosință in 
cursul acestui an, o bună parte sint 
"l prezent deja pregătite să-și pri
cească oaspeții in condiții superioa
re de dotație tehnico-științifică. 
Faptul ca atare îmbracă o semnifi
cație și mai bogată cînd știm că pe 
toate șantierele avansate sub rapor
tul efectuării lucrărilor, alături de 
constructori și-au adus o remarca
bilă contribuție, pe întreaga perioa
dă a lunilor de vară, brigăzile mun
cii patriotice formate din elevi, stu- 
denți, tineri muncitori, precum și 
din părinți ai acestora, locuitori ai 
localităților respective, dornici deo
potrivă ca noile edificii de larg in
teres cetățenesc, cu care se identifică 
construcțiile școlare, să se integreze 
cit mai grabnic în peisajul arhitec
tural local. Ceea ce alimentează o 
concluzie simplă, dar fermă : ort de 
cite, ori campania construcțiilor de 
școli. înregistrează o largă participare 
cetățenească, preocuparea pentru 
desfășurarea ei in condiții optime 
devine statornică, iar o asemenea 
statornicie este sinonimul bunei or
ganizări și, deci, al efectuării la 
timp și in condiții optime a tuturor 
lucrărilor.

Aceasta este situația de ansamblu, 
în amănunt insă, „radiografia" ac
tualei campanii de construcții șco
lare prilejuiește cîteva observații nu 
lipsite de învățăminte cel puțin pen
tru viitor. Iar prima dintre acestea 
atestă o dată în plus adevărul că 
de fiecare dată cind în organizarea 
unei campanii de construcții școlare 
sînt nesocotite sau evaluate cu Ușu
rință fie și unele „preliminarii" sau 
„amănunte", cum ar fi stabilirea am
plasamentelor și a documentației 
tehnice, planificarea din timp și 
aprovizionarea ritmică cu materiale, 
deschiderea lucrărilor se face cu in- 
tirziere. După aceea pe parcurs apar 
frecvente rămâneri in urmă, acestea 
devin din ce in ce mai greu recupe
rabile, iar in final bilanțurile se în
cheie deficitar. Așa, de pildă, con
structorii din județul Brașov au de
marat greu în actuala campanie, in
cit după primul trimestru al anului 
abia realizaseră 8,8 la sută din pla
nul construcțiilor pentru învățămin- 
tul de cultură generală și 7,4 la sută 
din planul construcțiilor destinate 
învățămintului profesional. tehnic 
și liceal de specialitate. O asemenea 
intîrziere n-a putut fi integral recu
perată în următoarele trei luni, ast
fel că la data de 30 iunie din «jele 

30 găli de clasă ale planului anual 

de construcții pentru învățămintul 
de cultură generală, numai 16 se 
aflau la stadiul de zidărie, 4 ajunse
seră cu lucrările abia la fundații,’ iar 
restul de 10 clase erau... neîncepute. 
Din această cauză, pe ansamblul pla
nului de construcții pentru învăță- 
mîntul de cultură generală (săli de 
clasă, grădinițe, internate, ateliere 
etc) realizările după primul semes
tru abia atinseseră 31,5 la sută, în 
timp ce la capitolul construcțiilor 
ridicate în același județ pentru în- 
vățămîntul profesional, tehnic și

În pragul noului an de 
învățămînt, pe șantierele 
construcțiilor școlare

• 10 000 de noi locuri în grădinițe și 4 000 săli de clasă • Ateliere și laboratoare cu 

o suprafață de peste 40 000 mp • inter nate școlare cu peste 22 000 locuri și un 
număr sporit de case de copii • Cîteva practici neconstructive, dar foarte costi
sitoare • Cum au rămas unele ministere... corigente din cauza construcțiilor școlare

liceal de specialitate, procentul rea
lizărilor semestriale atinsese 25,9 la 
sută. Peste încă o lună, la data de 
31 iulie, pe ansamblul planului de 
investiții pentru construcții școlare 
procentul realizărilor abia atinge 
45.1 la sută, pentru ca la data de 20 
august, el să urce la... 51,3 la sută. 
Ce va fi la data de 17 septembrie 
cînd va începe noul an școlar ? Sub 
ce auspicii de calitate se va des
chide el din moment ce mai sînt și 
acum cazuri cînd lucrările de con
strucție școlară încă nu au început ?

Sint întrebări firești, de maximă 
actualitate, din care cauză ele se 
impun la loc de frunte pe agenda 
constructorilor de școli. Cu atit mai 
mult cu cit exemple asemenea celui 
amintit mai sus, ilustrative pentru 
importanța hotăritoare pe care o do- 
bindesc in cadrul construcțiilor de 
școli deschiderea la timp a șantiere
lor, organizarea lor rațională și sis
tematică, capabilă să asigure un 
ritm înalt de execuție și o calitate 
ireproșabilă, de bună seamă că nu 
se opresc la hotarele județului Bra-

șov. Dintr-o centralizare efectuată la 
direcția de resort a Ministerului 

. Educației și învățămintului. alte 14 
județe, printre care Alba, Arad, 
Brăila, Covasna, Harghita, Ilfov, Me
hedinți, Sălaj, Teleorman, Tulcea, 
Vîlcea, după primele 7 luni realiza
seră planul anual de investiții pen
tru construcțiile de școli în procente 
variind intre 28 la sută și 49,2 la 
sută. Și, în plus, nu existau prea 
multe indicii de remediere a situa
ției. Dimpotrivă, pe un șantier 
din județul Dîmbovița — și nu riu- 

mai de aici — cum ar fi cel de la 
Suța Seacă, unde se construiește o 
școală, după un reviriment aprecia
bil. datorită căruia s-au realizat ten- 
cuielile interioare, s-a montat tim- 
plăria, s-au executat 80 la sută din 
instalațiile electrice, a fost începută 
instalația de încălzire centrală, lu
crările au fost pur și simplu pără
site la începutul lunii iulie și. dato
rită ploilor, la data de 17 august 
apăruse pericxtlul degradărilor. Să 
sperăm că echipele de constructori 
nu vor privi și în continuare cu pa
sivitate la irosirea propriei lor 
munci.

Ca urmare a indicațiilor ședinței 
Comitetului Executiv aț C.C. al 
P.C.R. din 2 august a.c., stadiul rea
lizării investițiilor școlâre la scara 
intregii țări a făcut obiectul unei 
analize temeinice în cadrul Ministe
rului Educației și învățămintului. 
iar concluziile și recomandările sta
bilite cu acest prilej au fost comu
nicate consiliilor populare din jude
țele in care s-au semnalat rămineri 
in urmă. Iar luna august a fost, in- 

tr-adevăr, o perioadă a revirimen
tului general. Așa. de pildă, în urmă 
cu cîteva zile, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Centralei de construc- 
ții-montaj a Capitalei au raportat 
terminarea și darea în folosință a 
tuturor școlilor și grădinițelor prevă
zute pe acest an. Tot astfel, in jude
țele Argeș, Buzău, Bihor, Cluj 
și în alte zone ale țării au 
fost finisate și pregătite pen
tru deschiderea apropiatului an 
școlar un număr apreciabil de loca
luri noi destinate fie grădinițelor 

sau sălilor de clasă, fie internatelor 
sau atelierelor școlare. Din păcate 
însă s-au făcut simțite, în același 
timp, și o seamă de dereglări orga
nizatorice. S-a observat, de pildă, 
nu o dată cum întreprinderile de 
construcții deschid șantierul, dar in 
epoca optimă de lucru concentrează 
cele mai multe forțe pentru urgen
tarea obiectivelor prevăzute a fi 
date în folosință in perioadele ime
diat următoare. După care deschid 
și alte șantiere, dar revin mai in
tens asupra celor inițiale, al căror 
termen de îndeplinire se apropie de 
sfirșit. Și așa mai departe... Rezul
tatele însă nu sînt și mai bune, din 
moment ce asemenea „stil de mun
că" influențează negativ calitatea 
execuției tehnice. In procesele ver
bale de inspecție încheiate de spe
cialiștii Ministerului Educației și în
vățămintului sînt destul de frecvent 
consemnate cazuri de genul celui 
cind, abia după turnarea fundației 
și executarea zidăriei, se observă că, 
de fapt, a fost uitată... instalația de 
canalizare ; urmează, apoi, fel de fel 

de „corectări" și „completări" care, 
asociate fiind cu superficialitatea, 
cu graba sau cu lipsa de răspundere, 
costă foarte scump.

Și nu o dată asemenea cazuri se 
întilnesc chiar pe șantierele ai căror 
titulari sint diferite ministere. Pen
tru că — trebuie s-o spunem — 
prințre corigenta construcțiilor șco
lare din acest an se numără, din pă
cate la loc de frunte, Ministerul 
Energiei Electrice, al cărui plan 
anual de investiții (construcții-mon- 
taj) fusese realizat la data de 1 au
gust în proporție de numai 20,8 la 
sută. Ministerul Comerțului Interior 
cu 28,8 la sută, Ministerul Industriei 
Metalurgice cu 29,2 la sută, Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor cu 32,5 la sută. Alte șapte 
ministere tutelare nu depășiseră la 
sfîrșitul primelor șapte luni ale anu
lui 50 la sută din realizarea planului 
de construcții școlare. Cum se ex
plică acest fapt ? Simplu : deoarece 
în planul global de investiții al mi
nisterelor în cauză sumele destinate 
construcțiilor sau dotării școlilor 
ocupă doar o mică parte. Aceasta 
duce la situații cînd întreaga 
problematică a asigurării bazei 
materiale pentru unitățile de in- 
vățămînt este privită pe măsura 
acestui raport. Din această cauză, 
rareori sjtuația construcțiilor șco
lare este analizată la nivelul condu
cerii unui minister ca o problemă de 
sine stătătoare. Și tot aici își găsesc 
explicația frecventele „reactualizări" 
ale planurilor anuale, de fapt amâ
nări nejustificate ale utilizării fon
durilor. Un singur exemplu și vom 
înțelege intreg acest mecanism. In 
planul de investiții al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii figurează 
construirea în București a unei școli 
profesionale cu 16 săli de clasă, ate
liere în suprafață de 1 000 mp, in
ternate pentru 300 de locuri. în pla
nul anual figura în acest scop suma 
de 5 milioane, dar, după numai cîteva 
luni, ea s-a redus la 4 milioane, apoi 
la 3,5 milioane, astfel îneît pină azi 
nici nu s-a deschis șantierul. Aceeași 
„soluție" a fost adoptată și în cazul 
unor 'construcții școlare prevăzute 
să se realizeze pe lingă Uzina de 
mecanică fină din București și reac
tualizate de Ia 7 milioane inițial la 
2.9 milioane în prezent. Practici că
rora, cunoscîndu-li-se consecințele 
negative în privința execuției la 
timp și în condiții de calitate a lu
crărilor, trebuie să li se pună urgent 
capăt.

• Date fiind măsurile organizatorice 
ce s-au luat, precum și cele care 
încă nu s-au întreprins, dar se im
pun a fi luate în continuare, credem 
că există încă posibilități ca in ac
tuala campanie de construcții șco
lare să se recupereze rămînerile in 
urmă, astfel incit pină la sfîrșitul 
anului 1973 să poată fi date în folo
sință totalitatea obiectivelor planifi
cate.

M. D.ANESCU

Printre vrednicii
metalurgiști ai Băii Mari

— Dacă ne-am referi la realiză
rile deosebite in muncă, la vred
nicie și la abnegație pentru înde
plinirea mai devreme a sarcinilor 
de producție, exemple am putea 
găsi la oricare dintre cele 11 între
prinderi republicane de pe raza 
Băii Mari, ne spunea, deunăzi, to
varășul Vasile Dancoș, primul se
cretar al oomitetului municipal de 
partid. Dar, neîndoios, aș remarca 
mai întii colectivul întreprinderii 
metalurgice de metale neferoase.

Am stat de dimineață pînă seara 
tîrziu între oamenii vrednici ai u- 
zinei, între eroii ei. Pentru că nu
mai așa i-am putea defini cel mai 
bine. în 72 de minute dintr-o noap
te. ca să ne referim doar la un 
singur caz. cind „viața" unei șarje 
prețioase era în cumpănă, cînd- s-a 
dat alertă la unul dintre cuptoare
le de inducție, o echipă de inter
venție. compusă din comuniștii in
gineri și muncitori — Eugen Flo
rian și Eugen Marton, Dumitru 
Chiuzbăian, Zoltan Mondies. Vasile 
Suciu. Ludovic Fechete, Ștefan 
Meszaros. Francisc Longaver. Va
lentin Pop și Alexandru Karolly — 
n-a pregetat să recurgă la acte de 
autentic eroism, șarja fiind salvată. 
Iar asemenea acte am mai putea 
cita. Bunăoară, la cuptorul de to
pire în suspensie, o avarie s-a re
mediat în 12 zile, in loc de 40. cîști- 
gîndu-se timp prețios pentru pro
ducție.

Dăm cuvintul la doi veterani. Ei 
știu cum arăta fabrica acum un 
sfert de veac, și tocmai de aceea 
sînt în măsură să sublinieze mai 
bine dimensiunile și înalta tehnici
tate la care a ajuns azi. Paul Tîr- 
novan, secretarul comitetului de 
partid, din cea mai veche promoție 
de ucenici de aici : „Nu se putea 
vorbi, pe atunci, de mecanizare ; 
toată fabrica avea un singur ingi- 
ner, iar truda... comparabilă cu cea 
de la galere ! Astăzi. întreprinde
rea e din temelie nouă. Recent, în 
secția topitoria de cupru, s-a in
trodus folosirea televiziunii indus
triale, ceea ce conferă procesului 
de producție un nivel tehnic deo
sebit". Iar al doilea interlocutor, 
Cetățean Ioan III, Erou al Muncii 
Socialiste, prim-topitor, prezent din 
1945 în fabrică, ne vorbește despre 
hotărârea comuniștilor, a întregu
lui colectiv din care face parte de 
a realiza noi și noi fapte de vred
nicie. De Ia începutul anului a rea
lizat peste plan o producție care 
depășește 40 milioane lei.

Omul acesta — Cetățean loan 
III — este un virtuoz al profesiei. 

în scurgerea anilor îi datorează 
pregătirea multe generații de mun
citori. Neîndoios, în rindul acestor 
oameni de frunte, destoinici — 
care împreună cu intregul colectiv 
au obținut succesele la care ne-am 
referit — sînt și Pop Aurel II, to- 
pitor, inginerul Corneliu Tohătan, 
șeful secției chimice, apoi ing. 
Gheorghe Grebleș, pe care l-am 
găsit scrutînd tablourile de coman
dă din secția topitorie, maistrul 
Tiberiu Vigh... Ei, și cîți ca dinșii, 
au contribuit și contribuie zilnic la 
creșterea neîncetată a prestigiului 
întreprinderii ! Nu-i întîmplător că, 
avînd astfel de oameni, în 1972 în
treprinderea a ocupat locul III pe 
tară în întrecerea dintre unitățile 
industriale și a fost distinsă cu 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a 
pentru realizări deosebite în pro
ducție. în prezent, în raport eu 
sarcinile ce-i revin în actualul cin
cinal, întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase din Baia Mare 
are un' avans de circa 70 de zile. 
De altminteri, colectivul si-a pro
pus ca la 1 decembrie — după cum 
ne spunea directorul întreprinderii, 
ing. Dumitru Leaua — să îndepli
nească planul anual la toti indica
torii.

— Am dori să aflăm de la dv„ 
tovarășe Leaua. cum s-au obținut 
aceste succese...

— S-a muncit cu multă tragere 
de inimă și conștiinciozitate. Astfel 
că produsele noastre sînt mult cău
tate azi chiar și la export. Bună
oară, cuprul fabricat la Baia Mare 
prezintă un grad de puritate de 
99,97 la sută, rivalizînd calitativ cu 
cel produs de cei mai renumiți 
furnizori din lume.

Dezvoltările de noi capacități dau 
rezultate superioare. Un colectiv 
de la o instalație recent pusă în 
funcțiune, de exemplu, și-a propus 
ca încă din trimestrul trei a.c. să 
atingă parametrii proiectați cu un 
avans de 90 de zile. între timp, co- 
chilele de la turnarea barelor se 
realizează prin autoutilare, ceea ce 
adaugă Ia zestrea succeselor eco
nomii de aproape 200 000 de lei va
lută.

...Am văzut o fotografie. Erau 
vreo zece oameni, de vîrste dife
rite, surprinși într-o dimineață 
după un act eroic. Zîmbeau încre
zători, mîndri de tradițiile munci
torești și de uzina în care se for
mează noi generații. Erau moro- 
șeni metalurgiști. erau eroi obiș- 
nuiți ai zilelor noastre.

Sever UT AN
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Cereți și vom publica

NOUTĂȚI DIN INVĂȚĂMINT
al formației cubaneze Nici un cămin cultural, nici un

Publicăm astăzi răspunsul Direcției învățămîntului 
liceal și tehnic proiesional din Ministerul Educației șl 
Învățămîntului oierit mai multor cititori ai rubricii 
noastre, care s-au interesat de

Potrivit Hotărîrii Plenarei 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973, 
ga generație pînă la virsta de 16 ani 
va fi cuprinsă într-un învățămînt 
unitar și obligatoriu pe o durată de 
10 ani. Pentru a cuprinde întreaga 
generație de absolvenți ai ciclului 
gimnazial în prima treaptă a liceu
lui, aceasta va funcționa, începînd 
cu anul școlar 1974—1975, in cadrul 
liceelor existente și al celor ce se 
vor crea (reale, umaniste, in
dustriale, agricole, economice), pre
cum și în filiale ale acestora orga
nizate în localuri ale școlilor gene
rale sau ale școlilor profesionale. în 
mediul rural, filialele liceelor vor 
avea următoarele profile : real, u- 
manist, industrial (mecanică), agri
col. Clasele cu profil industrial 
(mecanică) și agricol vor fi organi
zate în localități în care există o 
bază tehnico-materială corespunză
toare — S.M.A., I.M.A. ș.a. Se 
estimează că prima treaptă a învă- 
țămîntului liceal va fi organizată in 
anul 1974 în 1000 de licee și 4 000 
de filiale ale acestora din care a- 
proximativ 3 000. în mediul rural.

Așa după cum s-a mai anunțat, 
Incepind din vara anului 1974, ad
miterea promovaților clasei a VIII-a 
in treapta I a liceului se va face, de 
regulă, fără concurs. în cazul în 
care vor fi mai mulți candidați pe 
un loc la unele licee, la acestea ad
miterea se va face pe baza unor 
probe de aptitudini și de verificare 
a cunoștințelor la obiectele de pro
fil. In treapta a doua a liceului vor 
fi admiși cei mal buni absolvenți ai 
primei trepte, de regulă, din cadrul 
liceului respectiv, inclusiv filialele 
acestuia. Admiterea se va face pe 
bază de concurs, luîndu-se în con
siderare și notele obținute în prima 
treaptă a liceului. După promova
rea primei trepte a liceului, tinerii 
voi; primi diplomă de absolvire a 
învățămîntului obligatoriu de 10 ani. 
Unii vor continua cursurile de zi 
pentru a absolvi și treapta a Il-a a 
liceului, ceilalți se vor încadra in 
producție, avind posibilitatea să-și 
completeze studiile liceale prin în- 
vățămint seral sau fără frecvență. 
Integrarea acestora în activitatea 
profesională va fi ușurată de faptul 
că studiile efectuate în licee le vor 
asigura o pregătire diversificată, pe 
măsura profilului liceului urmat, 
precum și de faptul că in această

C.C. al 
întrea-

primă treaptă vor primi și o temei
nică pregătire practică pentru acti
vitatea productivă.'Pentru a obține 
o calificare desăvirșită. ei vor pu
tea, după absolvirea primei trepte 
a liceului, să primească o pregătire 
suplimentară, în funcție de meserie, 
fie prin cursuri de scurtă durată 
de maximum 6 luni, fie prin școli 
profesionale și ucenicie, cu durata 
de maximum un an, un an și ju
mătate. întreprinderile vor putea să 
acorde burse elevilor care se anga
jează să lucreze in cadrul lor după 
absolvirea primei trepte a liceului, 
încheierea generalizării primei 
trepte a liceului se prevede a 
se realiza pînă în 1976—1977, 
iar treapta a Il-a a liceului va fi 
generalizată prin învățămintul de 
zi, seral și fără frecvență pină în a- 
nul 1985. Tipurile de licee sint ur
mătoarele : real, umanist, industrial, 
agricol-silvic, economic, sanitar, pe
dagogic, de artă. în perspectiva ge
neralizării învățămîntului liceal, toți 
muncitorii vor avea ca școală 
bază obligatorie liceul.

în raport cu cerințele actuale de 
pregătire a forței de muncă și 
tendințele de dezvoltare a econo
miei, științei, tehnicii și culturii, în 
cadrul fiecărui tip de liceu, pregă
tirea elevilor va fi organizată pe 
profile largi care să corespundă 
principalelor domenii ale activități
lor economice și sociale și care să 
asigure mobilitatea profesională a 
absolvenților. Aceasta se va înfăp
tui prin lărgirea trunchiului comun 
de obiecte sau discipline de studiu 
(obiecte de pregătire generală, pre
gătire științifică, pregătire tehnică 
de bază), care să asigure o temei
nică pregătire fundamentală. în ca
drul fiecărui profil se vor prevedea 
obiecte care, împreună cu practica 
în producție, să asigure specializa
rea necesară și să permită integra
rea cit mai rapidă în muncă.

Pentru a se realiza o concordanță 
cit mai deplină între numărul ele
vilor pregătiți prin diferitele tipuri 
de licee și cerințele de cadre cali
ficate ale economiei, prin planurile 
de școlarizare raportul dintre nu
mărul elevilor admiși în anul I la 
liceele de cultură generală și al ce
lor de la liceele de specialitate se 
va îmbunătăți de la 1,4/1 in anul 
școlâr 1972—1973, la 0,3/1 în 1985— 
1986. în acest scop, rețeaua liceelor

de

cu

va fi stabilită, atit ca număr de U- 
nități, cit și ca profile, in concor
danță cu planurile de dezvoltare e- 
conomico-socială, cu cerințele de 
cadre ale fiecărui județ. în vederea 
folosirii la capacitatea maximă a 
bazei materiale, a utilizării în co
mun a laboratoarelor și atelierelor 
școlare, liceele industriale vor func
ționa, de regulă, împreună cu școa
la profesională și tehnică de profil, 
în cadrul unor unități complexe, în 
grupuri școlare cu o singură con
ducere. Și pe viitor liceele vor avea 
o dublă subordonare — față de Mi
nisterul Educației și Învățămîntu
lui, cit și față de organul coordona
tor de ramură — dar se va renunța 
la subordonarea liceelor de specia
litate față de mai multe organe 
centrale și locale.

Concomitent cu aceste măsuri de 
dezvoltare generală, vor fi între
prinse acțiuni in vederea ridicării 
continue a nivelului calitativ și a 
eficienței învățămîntului liceal, per
fecționării conținutului și a meto
delor acestuia. Astfel, de pildă, 
pentru lichidarea supraîncărcării e- 
levilor, planurile de învățămînt nu 
vor depăși 32—36 de ore pe săptă- 
mină. incluzîndu-se aici $1 activita
tea de instruire practică. Planurile 
vor cuprinde discipline de pregătire 
generală, discipline științifice și teh
nice de bază, precum și discipline 
prin care se asigură specializarea 
elevilor, împreună cu instruirea 
practică, făcîndu-se astfel posibilă 
integrarea cit mai rapidă în muncă. 
Ponderea diferitelor grupe de dis
cipline va varia în raport cu tipul 

' liceului. în licee, planurile de în- 
vățămînt vor cuprinde și un grup de 
discipline la alegere, ceea ce va 
imprima învățămintului un caracter 
mai diversificat, răspunzînd într-o 
mai mare măsură aptitudinilor ele
vului. în același timp, va fi dimi
nuată ponderea activităților expo
zitive și va fi extinsă utilizarea me
todelor active care presupun parti
ciparea elevilor la dobîndirea cu
noștințelor, deprinderea lor cu mun
că independentă. Se vor aduce îm
bunătățiri instruirii practice a ele
vilor, astfel încît desfășurarea a- 
cesteia să contribuie la însușirea 
tehnicilor de lucru specifice fiecă
rui domeniu, 
lor necesare 
prin instruire 
ferme-școală, 
ș. a.

în condițiile generalizării învăță- 
mîntului liceal se va proceda și la 
perfecționarea bacalaureatului, în- 
locuindu-se actuala formă de exa
men prin lucrări de sinteză și di
plomă.

de muzică ușoară 
„Saludo Cubanou

aVineri seara, în sala „Savoy“ 
Teatrului satiric-muzical „Constantin 
Tănase" din București a avut loc un 
spectacol de gală susținut de for
mația cubaneză de muzică ușoară 
„Saludo Cubâno", care întreprinde 
un turneu în țara noastră.

Solii artei interpretative din Re
publica Cuba — formația vocal-in- 
strumentală „Aragon", cvartetul vo
cal „Los Bravos", mimul „Centu
rion" și solista Elena Burke — au 
prezentat publicului bucureștean un 
program variat și reprezentativ pen
tru creația muzicală și coregrafică 
din Cuba.

La spectacol au asistat Ioan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, compo
zitori, critici muzicali, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față Jesus Mendizabol, 
însărcinat cu afaceri al Republicii 
Cuba la București, șefi de misiuni 
diplomatice, membri ai corpului di
plomatic.

Asistența și spectatorii au făcut o 
călduroasă primire artiștilor din țara 
prietenă, aplaudîndu-i îndelung pen
tru talentul și măiestria interpretă
rii, pentru originalitatea și frumuse
țea repertoriului.

oamenilor muncii
*

(Agerpres)

La 1 septembrie

cinema r

formarea deprinderi- 
însușirii profesiunii 
în atelierele-școală, 

loturi experimentale

Rubricâ redactata de
Mihai IORDANESCU

La 1 septembrie. începe in 
întreaga țară examenul de de
finitivat pentru cadrele didacti
ce, la care sint înscriși peste 
8 000 profesori, învățători și 
educatoare.

înainte de examen, Ministerul 
Educației și Învățămîntului a 
sprijinit candidații prin consul
tații individuale și colective ce 
s-au desfășurat în vacanțele de 
iarnă și de primăvară ale anu
lui școlar 1972—1973. La cerere 
au fost acordate consultații și 
la catedrele de specialitate ale 
Institutului central de perfecțio
nare a personalului didactic din 
București, precum și ale filiale
lor sale din Cluj, Iași, Timișoa
ra, Brașov și Craiova.

NOTE DE LECTURĂ
'S

Un exemplu ni se pare edificator. 
Toate întreprinderile noastre econo
mice — de la marile combinate și 
uzine, la cele mai mici unități indus
triale — se confruntă in momentul 
de față cu diverse probleme vizind 
creșterea eficienței lor economice. 
Economiile de energie, reducerea 
consumurilor specifice de materie 
primă, sporirea randamentului tutu
ror agregatelor sint doar cîteva din 
problemele arzătoare ale zilei. Se 
poartă discuții aprinse. Se fac pro
puneri. Se iau măsuri. Cum reacțio
nează unele așezăminte culturale la 
toate aceste evenimente semnifica-

a-

Să ne imaginăm harta României 
socialiste avind reprezentată, prin 
diverse semne convenționale, întrea
ga rețea a așezămintelor culturale 
existente în momentul de față. Fără 
îndoială, imaginea astfel obținută este 
edificatoare. Ceea ce impune din pri
mul moment este numărul lor im
presionant, ca și dispunerea armoni
oasă pe întreg teritoriul țării. Nu 
mai puțin atrage însă atenția și un 
alt aspect : diversificarea tipurilor 
de așezăminte culturale ; 7 600 că
mine culturale, peste 200 case de cul
tură aparținind consiliilor populare, 
cele 26 case de cjjltură ale sindicate
lor — adevărate 
palate de beton 
și sticlă ale ani
lor socialismului 
— sute de cluburi 
aparținind orga
nizațiilor U.T.C. 
și sindicat, co
operativelor meș
teșugărești. .
proape 8 000 de 
biblioteci publi
ce etc.

Care este ex
plicația acestui 
peisaj atit de divers ? Asigurarea unei 
cît mai bogate vieți spirituale in fie
care localitate. Cu instrumente diferi
te, prin modalități originale — în 
funcție de fiecare tip de așezămint — 
se urmărește astfel organizarea unei 
activități culturale cu un neslăbit 
accent educativ. Căci așa cum s-a 
subliniat la plenara C.C. al P.C.R.

. din noiembrie 1971. întreagă această 
vastă rețea culturală trebuie să con
tribuie in mod activ „la educația so
cialistă a maselor. la răspindirea 
culturii și științei, organizînd în așa 
fel munca cultural-artistică încît oa
menii muncii să-și poată petrece 
timpul liber cit mai plăcut și în ace
lași timp, educativ".

O sarcină de mare însemnătate stă, 
așadar, in fața așezămintelor cultu
rale. Si oricit de numeroase ar fi a- 
cestea, ducerea ei la bun sfirșit de
pinde nu numai de cantitatea acțiu
nilor întreprinse, ci și de calitatea 
lor. de ecoul trezit în rindul localni
cilor. intr-un cuvînt, de eficacitatea 
activității culturale. O eficacitate 
condiționată, poate in primul rind. 
de cunoașterea exactă a colectivității 
căreia i se adresează, a preferințelor 
ei. a pregătirii profesionale și a ori
zontului de preocupări. Iată un sec
tor în care, fără îndoială, în ultima 
vreme s-au înregistrat 
succese.

Cercetarea activității 
masă. fundamentarea

• MII DE AȘEZĂMINTE CULTURALE - ZILNIC LA DISPO
ZIȚIA PUBLICULUI • TEME MAJORE IN AȘTEPTAREA 

•UNOR PREZENTĂRI INVENTIVE • UN DRUM PREA LUNG 
DE LA CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ LA ACTIVITĂȚI CON

CRETE

o seamă de

Î Departe de Tipperary : PA
RIA — 10; 12; 15; 17: 19: 21. 

• Aladin și lampa fermecată : 
CAPITOL — 9.30: 11,45; 14: 16,30; 18.30: 20.45, la grădină — 10,30. 
• Valter apără Sarajevo : FES
TIVAL 9.30; 13; 17,15; 20,30, la grădină — 19,13.
• Eva și Adam : CENTRAL — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Conspirația : SALA PALATU
LUI — 18 (seria de bilete — 4710), 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.13; 13.30;
16; 18,30; 21, la grădină — 19,45.
• Polițistul : SCALA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.30; 21. BUCUREȘTI — 
9; 11.15; 13.30: 16.30; 18,43; 21, la 
grădină — 19,30, FAVORIT — 9,13; 
11.30; 13,45: 16; 18,15; 20.30, GRADINA DINAMO — 20.
• Aventura lui Poseidon : 
CELSIOR — 9; 12; 15,15; 18; 
MELODIA — 9; 12; 15,13; 18; 
MODERN — 9; 11,15; 13.30;
18,15; 20.30. la grădină — 20. 
• Cutezanța : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,13: 20.30, LIRA —
15,30: 18 : 20,30, la grădină — 20.
• Eglantine : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Explozia': DOINA — II; 13,30; 
15,45: 18: 20.30.
• Urmărire la Amsterdam : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,13; 
20,30, la grădină — 20, GLORIA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
ARENELE ROMANE — 19.45.

Ziua In care vin peștii — 10; 
12; 14; 16,30; 18,30, Ștrengărița — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
• 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.
a Pe aripile vintului : FEREN
TARI — 10; 15; 19.
• Cartea junglei : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Fluturii sint liberi : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.• Fantoma ‘ “
GRIVIȚA 
18,15; 20,30, 
13,15; 15,45;
— 9; 11,15;• Distratul 
13,30; 15,45; 
19,30.• Autostop : MOȘILOR — 15,30;
18; 20,30, la grădină — 19,30. '
• Dragostea Începe vineri : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,13. BUCEGI 
— 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45.• Tinerețe fără bătrlnețe : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.• Cu copiii la mare : MUNCA — 
16; 18; 20.a La răscruce de vlnturi : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII 
— 15.30; 18: 20,15.• Tu, eu și micul Paris : RA
HOVA — 15,30; 18: 20.15.• Un om in sălbăticie : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20.13, ARTA — 
15,30; 18; 20,30, ia grădină — 20. 
a Ciprian Porumbeseu : UNIREA 
— 16: 19,30. la grădină — 20.• Ordonanța Selmenko : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18: 20,15.• Ultimul cartuș : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

9
EX-

20.30,
20.30, 

16;

lui Barbă Neagră : 
— 9: 11,15; 13,30; 10:
VOLGA — 8,45; 10,46; 
18,15; 20,45, MIORIȚA 

13,30; 15.45; 18; 20,15.
: AURORA — 9; 11,15; 
18; 20,15, la grădină —

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Să nu-țl 
Iaci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul Glulești (în sala Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra") : Răzbunarea sufleurului — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă (la Teatrul 
„C. Tănase" — sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară cubaneză prezentat de 
formația „Saludo Cubano" — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (la grădina Boema) : Esti- 
val-Boema — 20.

ment culminant făuri
rea și existența tara
tului vlaho-bulgar, se 
caracterizează prin afir
marea în conștiința euro
peană a ideii romanității 
românilor, fundamentată 
tocmai pe convingerea ro
mânilor asupra originii

Ies scrierilor cronicarilor, 
în sfirșit secolul al 
XVIII-lea, cu care auto
rul îșr încheie analiza, re
prezintă perioada in care 
ideea originii latine a po
porului nostru, definitiv 
cristalizată în rindul căr
turarilor și al păturilor

A. ARMBRUSTER

în 
ro-

Literatura noastră isto
rică s-a îmbogățit recent 
cu o valoroasă lucrare : 
„Romanitatea românilor. 
Istoria unei idei", de A. 
Armbruster, apărută în 
Editura Academiei. Conti- 
nuind tradiția unor stră
luciți reprezentanți ai șco
lii istorice românești ca 
A.D. Xenopol, D. Onciul, 
I. Bogdan, O. Densușianu 
ș.a„ care au combătut în 
ultimul secol teze eronate 
puse in circulație de isto
rici străini în problema 
originii poporului român, 
autorul demonstrează in 
lucrare permanența 
conștiința poporului
mân, din cele mai vechi 
timpuri, a ideii despre 
originea sa romană și 
continuitatea sa neîntre
ruptă pe teritoriul Daciei 
undexs-a format. Valoarea 
lucrării constă, înainte de 
toate, în strîngerea laolal
tă a celor mai însemnate 
mărturii despre romanita
tea românilor, în inter
pretarea corectă și pre
zentarea sintetică a vastu
lui material bibliografic, 
în enunțarea unor con
cluzii care conving prin 
temeinicia analizei și jus
tețea raționamentului. în 
cadrul a șase capitole — 
fundamentate prin citate 
și ample extrase din a- 
nale, cronici, mărturii de 
călătorie, documente și 
corespondență, autorul e- 
xaminează cu exigență 
și probitate științifică fa
zele esențiale ale evolu
ției ideii de romanitate la 
români și la străini.

O primă etapă, co
respunzătoare secolelor 
X—XIII, avînd ca mo- 

k___________

„Romanitatea
românilor.

conținutul său etnic, dar 
și valoarea de argument 
peremptoriu al unei tim
purii conștiințe despre o- 
riginea sa romană. Re
marcabil tratat in lucrare 
apare momentul unirii 
celor trei țări române in 
timpul lui Mihai Viteazul, 
care, pentru un scurt in
terval de timp, reușește 
să trarispună pe plan po
litic o realitate etnică ce 
dăinuia de veacuri ; in 
acest context este subli
niată. alături de larga di
fuziune în conștiința pu
blică euroneană a victo
riilor românești din acel 
timp, și puternica răspîn- 
dire a 'ideii romanității 
românilor.

Un deosebit 
prezintă relevarea 
za unui material 
mentâr, în bună 
inedit, a opiniei
grafilor Sași din Transil
vania, care în secolele 
XVI—XVII au susținut și 
argumentat cu noi teme
iuri originea romană a 
ponorului român.

în concluzie, monogra
fia lui Adolf Armbruster 
— în pofida unor mici la
cune bibliografice sau e- 
rori de amănunt — con
stituie, după părerea 
noastră, un succes al ac
tualei istoriografii româ
nești, atît prin tema ma
joră abdtdată, cit și prin 
nivelul tratării, impunîn- 
du-se deopotrivă atenției 
specialiștilor, ca și publi
cului larg.

interes 
pe ba- 

docu- 
măsură 
istorio-

Și

Istoria unei idei"
lor romane. In etapa ur
mătoare a veacurilor 
XIV—XVI. conștiința lati
nității limbii și originii 
romane a poporului nos
tru se dezvoltă prin lăr
girea cunoștințelor în a- 
cest domeniu in lumea 
savantă a epocii, în spe
cial a umaniștilor italieni, 
tendință ce se amplifică 
în secolul XVI. Importan
ța primordială a secolului 
XVII pentru ideea roma
nității constă în activiza
rea ei dinăuntrul mediului 
românesc, datorită mai a-

largi populare, a fost pre
luată de școala ardeleană 
ca o armă politică în lup
ta pentru afirmarea drep
turilor naționale ale ro
mânilor, încălcate de do
minația străină.

A. Armbruster anali
zează cu competență atit 
etniconul „valachus", dat 
românilor de către străini 
în Evul Mediu, exprimînd 
exact caracterul romanic, 
cit și denumirea 
mân, pe care și-a 
singur poporul 
subliniindu-i nu

de ro
dat-o 

nostru, 
numai

Dr. Paul 
CERNAVODEANU 
___________________7

de 
o 

bată cu adevărat științifică, evalua
rea exactă a posibilităților de care 
dispune și, de aici, formularea exi
gentă a unor noi obligații sînt etape 
necesare ale unui proces ale cărui 
prime rezultate au și început să se 
vadă. în peste 20 de comune din țară 
funcționează unități culturale pilot 
ale căror rezultate constituie premise 
de acțiune pentru unitățile similare, 
în cele mai multe locuri, modificările 
nu au fost doar de titulatură. Un e- 
xemplu : în comuna Pechea — Galați, 
inaugurarea stației pilot a declanșat 
energia și inițiativa sătenilor, a or
ganelor locale de partid. Secretarul 
de partid din comună păstrează o 
statornică legătură cu cercetătorii de 
Ia centru. întreabă, se informează, a 
luat în mîinile sale acțiunea, de care, 
după cum, apreciază specialiștii din 
Capitală, organele culturale județene 
se cam dezinteresează.

Exemplele pozitive ar putea conti
nua. Dar tocmai aceste succese sînt 
cele care pun și mai puternic în 
lumină stilul greoi de muncă care 
mai persistă in unele locuri, inerția 
unor activiști culturali deprinși a 
conduce cultura din birou și nu de a 
se afla în permanență in mij
locul oamenilor, in halele indus
triale, pe ogoare, acolo unde faptele 
de viață caracterizează convingător 
generația de constructori ai socialis
mului. Există încă în acest sector — 
și faptele confirmă afirmația — un 
mod de a acționa rutinier, fetișl- 
zînd clădirea instituției cultura
le,- o excesivă preocupare de a bifa 
acțiuni dintr-un program cu titluri 
„sunătoare", fără însă a se urmări 
efectul lor în conștiința colectivității, 
participarea oamenilor.

Există încă unele așezăminte cul
turale, instituții prin definiție sen
sibile la sugestiile pe care realitatea 
înconjurătoare le poate formula, care 
păcătuiesc prin imobilism. prin 
absența ideilor noi izvorîte din viată 
și lipsa de suplețe față de ecourile 
care vin de acolo de unde se asigură 
prosperitatea materială a tării.

culturale 
sa pe

five ? Dacă nu cu indiferență, atunci 
prin programarea unor... expuneri in 
care oamenilor li se teoretizează inu
til lucruri pe care ei le trăiesc in
tens în timpul celor 8 ore de produc
ție. Or, ne aflăm în sectorul în care 
muncii politice de masă i se deschid 
posibilități nelimitate de acțiune...

Muncitori, ingineri și tehnicieni vin, 
de la o zi la alta, cu noi și avanta
joase soluții tehnice. Dar cine popu
larizează inițiativele lor ? Cine poate 
să creeze o stare de emulație colec
tivă în întreprindere prin evidenție
rea celor mai buni dintre cei mai 
buni ? Desigur, așezămintele cultu
rale. Aici, de pildă, ideile cele mai 
spectaculoase ar putea fi amplu pre
zentate (de autori) și comentate (de 
alți specialiști). Aici ar trebui găz
duite periodic adevărate retrospec
tive ale „inteligenței tehnice" din 
uzină. Sint tot atîtea perspective care 
se deschid cluburilor muncitorești. 
Din păcate, și în acest caz, cele mai 
multe dintre acțiunile cultural-edu
cative se mulțumesc să meargă pe 
căi bătătorite, se ambiționează să 
rămînă numai între cei patru pereți 
ai sălii de festivități. Iar în vremea 
aceasta. numeroase alte fapte de 
maximă importanță, puncte vitale 
in programul oricărui așezămint 
cultural, rămîn în așteptarea unor 
soluții ingenioase, care să răspundă 
interesului public.

Asa. cum arătam, baza materială a 
activității, culturale de masă este ex- 

......' ii

trem de bogată. Cu atît mai mult ea 
trebuie utilizată intensiv. în tot 
cursul zilei, de la încăpătoarea sală 
de spectacole și pînă la holurile in
terioare — locuri ideale pentru ex
poziții de diferite profile.

Vorbind despre neîmplinirile pre
zente încă în cimpul activității cul
tural-educative de masă, nu putem 
trece cu vederea și un alt aspect. 
Deși volumul cercetărilor cu caracter 
sociologic în acest sector s-a înmul
țit, deși există suficiente date care ar 
putea constitui un material orientativ 
de neînlocuit, organele culturale lo
cale se apropie incă destul de timid 

de aceste prețioa
se instrumente de 
lucru. Cu toate 
inițiativele sem
nalate izolat, pe 
ansamblu se poa
te aprecia că re
zultatele cercetă
rilor sociologice 
din domeniul ac
tivității cultural- 
educative de masă 
sint incă insufi
cient aplicate în 
practica vieții cul

turale. Este adevărat : echipele de 
cercetători, coordonate de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
dactează, pe baza sondajelor făcute, 
detaliate planuri de măsuri. Dar cite 
din aceste prevederi prind neîntirziaf 
viață ?

Activitatea cultural-educativă de 
masă și-a demonstrat, pe baza indi
cațiilor plenarei din noiembrie 1971, 
înalta sa misiune socială. Tocmai de 
aceea, exigențele care se ridică în 
fața așezămintelor culturale sint din 
ce în ce mai mari. Așa cum spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei din iulie 
1971, „cluburile muncitorești, cămi
nele culturale trebuie să devină in
stituții de educație politică, socialistă 
a muncitorilor, a celorlalți salariați, 
a țărănimii, a tuturor membrilor so
cietății noastre". O asemenea misiune 
de înaltă răspundere presupune efor
turi sporite din partea tuturor sala- 
riaților din frontul culturii, asigura
rea unor activități cu caracter per
manent, orientate spre problemele de 
fond cu care se confruntă fiecare co
lectiv, societatea noastră în general 
în marele efort de înfăptuire a cin
cinalului înainte de termen, de per
fecționare a întregii vieți sociale, e- 
conomice.

Radu CONSTANTINESCU

Concertele formației 
vocal-instrumentale
„IALLA" (U.R.S.S.)

«La sfirșitul 
trecut, într-un 
cert de estradă, 
fost prezentată forma
ția vocal-instrumenta
lă „Ialla". Cîteva cîn
tece. cîteva refrene și 
publicul nostru a pu
tut aprecia talentul in- 
terpretilor. Iată-i acum 
pe : Evghenii Șiria- 
ev (pian. trompetă), 
Faruch Zakivov (dai- 
ră), Sahbozidian Ni- 
zamutdinov (rubab), 
Bobadir Alikov (so
list vocal). V. Hol- 
muzkamedov (dansa
tor)^ împreună cu tî- 
nărâ solistă vocală 
Larisa Kandulova — 
membrii formați»! 
„Ta’la" — din nou pe 
podiurfiul de con
cert bucureștean. De 
astă dată însă susți- 
nînd un întreg con
cert, demonstrînd cu 
claritate calitățile de 
muzicieni profesio
niști, posibilitățile vo
cale, instrumentale.

„Ialla" s-a dovedit 
o formație omogenă, 
iar spectacolul susți
nut a evidențiat cu 
pregnanță strădania

anului 
con- 
ne-a

fiecăruia 
brii săi 
cît mai 
tecele, ritmurile, 
a desfășura un spec
tacol atractiv, antre
nant. Au fost propuse 
auditoriului cîntece 
populare uzbece, 
aranjamente și 
muri moderne, 
nînd astfel, 
tă muzică ușoară, 
strumentele populare 
(rubab și daira). De 
remarcat rafinamentul 
tratării acestor filoa
ne în limbajul estra- 
distic modern. „Kiz- 
bola", „Spinii tranda
firilor", „Cocorii", 
„Cintec nigur" sau 
cîntecul popular rus 
„Se lasă ceața", ori 
melodia „Pentru Hiro
shima" au făcut do
vada virtuozității și 
talentului componen- 
ților acestei formații, 
a amplitudinii re
gistrului interpretativ, 
oferind 
momente 
lirism, clipe de conta
minantă veselie sau
momente dramatice. 
Fiecare piesă s-a

dintre mem- 
de a contura 
expresiv cîn- 

de

mică 
senti- 

erau 
în 
se

*

t

cu 
rit- 

răsu- 
în aceas- 

in-

spectatorilor 
de autentic

ilustrat ca o 
poveste în care 
mentele, ideile 
direct enunțate, 
care comentariul
unduia simplu, firesc.

O prezență agreabi
lă — Larisa Kandulova 
a demonstrat persona
litate. siguranță, iar 
în piesele din reper
toriul internațional o 
tălmăcire personală, 
deosebit de intere
santă ; am reținut in
terpretarea șlagărului 
românesc „Ionel, Io- 
nelule".

Programul formației 
„Ialla" a fost înde
lung aplaudat. S-au re
liefat ; distincția
prezentării, o împleti
re rafinat^ a melosu
lui și ritmului 
Iar uzbec cu 
moderne ale

profesiona- 
Turneul în

popu- 
liniile 

muzicii
u.șoare, 
lismul. 
țara noastră reprezin
tă o deplină reușită 
a unui concert de mu
zică ușoară, de bun 
gust și elevată ținută 
artistică, dedicat tutu
ror preferințelor.

S. OTEANU

20,00 Cintecul săptămlnii : „Joacă 
florlle-n grădini". Muzica — 
Paul Urmuzescu. Versuri — 
Mlhai Teodorescu. Interpre
tează Gică Petrescu.

20,05 52 de inițiative in 52 de săp- tămlni.
20.15 Teleenciolopedia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial : „Manriix".
21,50 „Eu mâ gtndesc la voi du

minica...". Recital de muzică 
ușoară realizat in studioul 8 
eu interpretul Italian Ricardo 
del Turco.

22,30 Telejurnal.
22,45 Săptămina sportivă.23,05 Seară de romanțe cu Horlana Brănișteanu.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda.
16,10 Avanpremiera.
16.15 Film serial : „Daktarl". Epi-

' sodul „Vlnătoare îndelunga
tă" (II).

16,40 Concertul orchestrei de mu
zică populară a Radlotelevi- 
ziunii. Dirijor victor Pre- 
descu.V,10 Reporterii noștri peste hota
re • Khartoum — reporter 
Theodora Popescu • Bo
chum, orașul contrastelor ; 
reporter : Slmlon Block.

17,35 Pagini alese din muzica de 
cameră românească : Sonata 
pentru vioară și pian de Sabin Drâgoi. Interpretează 
violonistul Mlhai Constanti- 
nescu. La pian Martha Joja.

18,00 Travelling peste timp. Maga
zin bilunar de cultură cine
matografică. Emisiune de 
Tudor Caranfil.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Recapitulare (IX).

9,30 A fost odată ca niciodată... 
„Amintiri din copilărie" (I). 
Ecranizare după Ion Crean
gă, realizată de studioul cine
matografic „București".10,00 Telex.

10,05 Orchestra de muzică popu
lară „Cernegura" din Piatra Neamț.

10,35 De vorbă cu gospodinele.
10,55 Studioul de poezie : „Dialo

gul vtntului cu marea".
11.25 Microrecital Mira Moreno.
11,40 Roman foileton. „Noile aven

turi ale mușchetarilor". Epi
sodul VIII — „In captivitate".

12.30 Cărți șl idei.
13,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de Informație șl ac
tualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

16.25 Publicitate.
16.30 Emisiune in limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

■73. Transmisiune directă de 
la Aleșd, județul Bihor.

19,00 Arc peste timp : „Timp de 
cristal la Tomeștl". Reportaj 
de Anghel Dumbrăveanu.

19,20 1001 de seri : Basme în silue
te : „Doctorul Aumădoare".

19.30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

SHIRLEY MACLAINE și ROBERT

în filmul american

ROMANIA-FILM" prezintă pe

BALANSOAR"

MITCHUM

DOI PE UN
DUPĂ PIESA LUI WILLIAM GIBSON 

REGIA : ROBERT WISE

I

I

I
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, am marea plăcere 

de a transmite Excelenței Voastre, în numele Republicii Arabe Li
biene, cele mai calde felicitări.

Mă rog la bunul dumnezeu pentru sănătatea și fericirea dumnea
voastră, pentru progresul poporului prieten al Republicii Socialiste 
România.

Colonel MOAMER AL GEDDAFI
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sînt mișcat de mesajul de simpatie adresat de Excelența Voastră cu 

prilejul trist al inundațiilor dezastruoase din Pakistan. în numele fami
liilor îndoliate și al meu personal mulțumesc sincer Excelenței Voastre 
pentru amabilele sentimente exprimate.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan

Vizita delegației Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară

Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica Populară 
Ungară, condusă de Sandor Gaspar, 
membru al Biroului Politic al Comite
tului Central al P.M.S.U., secretar 
general al Consiliului Central, care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează o Vizită de prie
tenie și schimb de experiență în țara 
noastră, a fost în cursul zilei de vi
neri oaspetele municipiului Galați.

Delegația a vizitat, cu acest prilej, 
Combinatul siderurgic și a purtat

Cronica zilei
Noul ambasador al Republicii Ga- 

boneze la București, Jean Firmin 
Ngondet, a depus vineri dimineață o 
coroană de flori la Monumentul ero
ilor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

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

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Federa
tive a Braziliei, Institutul Român

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM: „Turul României"

Ultimele 24 de ore dinaintea startului
Antrenorul emerit Nicolae Voicu 

a prezentat, în mod oficial, federa
ției române de ciclism, propunerile 
sale cu privire la alcătuirea celor 
două selecționate românești care 
vor participa la „Turul României", 
în prima echipă a României 
au fost preferați următorii : Va- 
sile Teodor (Dinamo București), 
Ion Cernea (Olimpia București), 
Nicolae Andronaehc (Metalul Plo
peni), Vasile Selejan (Dinamo 
București) și Nicolae David (Mure
șul Tg.-Mureș). Din formația de 
tineret vor face parte : Costel 
Cirje (Dinamo), Eugen Dulgheru 
(Voința București), Valentin Hoța 
(Mureșul Tg.-Mureș), Mihai Hriso- 
veni (C.S. Brăila) și Constantin Tă- 
nase (Metalul Plopeni).

Referitor la celelalte loturi parti- 
cipante^ (echipe de cite cinci aler
gători), am aflat că antrenorii clu
burilor invitate și-au stabilit și ei 
preferințele, firește, în raport di
rect cu forma actuală a fiecăruia 
dintre cicliștii ce i-au avut în pre
gătire. Cluburile Dinamo. Steaua, 
Olimpia, Voința București, Metalul 
Plopeni, C.I.B.O. Brașov, C.S.M. 
Cluj vor alinia garnituri redutabi
le, iin-^orința de a confirma — în- 
tr-o competiție de înalt nivel, un 

în cîteva rînduri

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 31 august 1973
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• CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS ALE S.U.A. 
au continuat, la Forest Hills, cu pri
mele partide din turul doi al probei 
de simplu bărbați. Iată cîteva re
zultate : Laver (Australia) — Do
minguez (Franța) 6—1, 6—3, 6—2 ; 
Rosewall (Australia) — McKinley 
(S.U.A.) 6—1, 6—3, 6—3 ; Ramirez 
(Mexic) — Hrebec (Cehoslovacia)

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
filialele C.E.C.

discuții cu reprezentanții sindica
tului.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația sindicală maghiară s-a întil- 
nit la sediul Casei de cultură a sin
dicatelor cu activul sindical din Ga
lați.

Secretarul general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Republica 
Populară Ungară, Sandor Gaspar, a 
felicitat oamenii muncii din Galați, 
pentru mărețele realizări obținute în 
producție și în alte domenii de ac
tivitate.

pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea (I.R.R.C.S.) a organizat vi
neri o seară culturală.

Ziaristul Aurel Neagu a împărtă
șit impresii de călătorie din Brazi
lia. în încheiere, au fost vizionate 
filme documentare braziliene.

Erau prezenți loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai legației Braziliei la Bucu
rești. (Agerpres) 

adevărat maraton pe bicicletă — 
potențialul secțiilor lor de ciclism.

Despre cicliștii oaspeți prea multe 
date din palmaresul individual 
nu avem la indemînă. Dar așa 
cum reiese din corespondențe
le speciale publicate de zia
rul „Sportul" (organizatorul marii 
competiții), toți cicliștii străini — 
dintre care unii au mai concurat 
în țara noastră — vor să răspundă 
în mod corespunzător onoarei de a 
fi fost invitați la cea mai impor
tantă întrecere pe etape a ciclis
mului românesc. Marea majoritate 
a concurenților se află in Capitală, 
încă de vineri de la amiază.

La sediul comisiei de organizare, 
intre alte preocupări de ultimă oră, 
se află și strîngerea și definitiva
rea listei premiilor. în afara nume
roaselor și valoroaselor premii ofe
rite de ziarul „Sportul". A.S. Loto- 
Pronosport, Federația română de 
ciclism, vor mai oferi premii orga
nizații și instituții centrale, între
prinderi din județele pe unde va 
trece caravana ciclistă etc. Lideru
lui clasamentului sprinterilor — în 
fiecare etapă el va purta un tricou 
distinct, „tricoul violet" — i se va 
atribui marele premiu al UCECOM.

I. D.

6— 3. 2—6. 3—6. 6—3, 6—4 ; Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) — 
Crealy (Australia) 6—3, 7—5, 6—1 ; 
Borg (Suedia) — Chanfreau (Franța)
7— 5. 2—6, 6—1, 6—4. Partida dintre 
Andrew Pattison (Rhodesia) și Hie 
Năstase (România), contind pentru 
turul doi al turneului de tenis de la 
Forest Hills, s-a încheiat cu rezul
tatul de 6—7. 2—6, 6—3, 6—4. 6—4 

în favoarea lui Pattison.

Mîine are loc

Tragerea excepțională
PRONOEXPRES

uni- 
în-

în cursul zilei de astăzi, 
tățile Loto-pronosport vor 
cheia operațiunea de vinzare a 
biletelor pentru tragerea excep
țională pronoexpres din 2 sep
tembrie a.c„ la care se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Dacia 1100", excursii în Bulga
ria, precum și cîștiguri in nu
merar de valoare fixă și varia
bilă. Pentru stabilirea premiilor, 
se vor efectua 5 extrageri de 
cite 8 numere din 45. în total 
vor fi extrase 40 de numere. 
Taxele de participare sint de 
3, 6 și 15 lei varianta, ultima 
dintre ele fiind valabilă pentru 
toate cele 5 extrageri. De ase
menea, se mai poate participa 
și pe variante combinate și 
combinații „cap de pod" calcu
late la 5 sau 15 lei varianta sim
plă componentă.

Tragerea va avea loc dumini
că, 2 septembrie, la București.
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Numerele extrase la tragerea 
din 31 august 1973

Fond general de premii : 1 040 995 
lei din care 129 133 lei report.

Extragerea I :, 47 10 31 9 48 84 57 
68 37.

Extragerea a Il-a : 69 87 64 44 85 
81 30 80 86.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE AMBASADORUL REPUBLICII PERU
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, vi
neri la amiază, în vizită protocolară 
de prezentare, pe Enrique E. Laroza,

Adunare festivă

cu prilejul aniversării 

proclamării R. D. Vietnam
Cu prilejul celei de-a 28-a ani

versări a proclamării Republicii De
mocrate Vietnam, vineri a avut loc 
la clubul uzinelor „Grivița roșie" 
din Capitală o adunare festivă orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comitetul național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez.

Au luat parte activiști de partid și 
de stat și ai organizațiilor obștești, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, numeroși oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam 
în România, Lam Van Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
sud la București, și membri ai celor 
două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de Petre 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal de partid București.

Despre importanța acestui eveni
ment cu profunde semnificații in is
toria poporului vietnamez a vorbit 
Vasile Mladin, directorul întreprin
derii mecanice de material rulant 
„Grivița Roșie". După ce a trecut in 
revistă lupta eroică dusă de poporul 
vietnamez de-a lungul anilor pentru 
apărarea libertății și independenței 
naționale, înfățișind calda simpatie 
cu care poporul român a urmărit 
această luptă și a salutat crearea in 
urmă cu 28 de ani a R. D. Vietnam, 
manifestindu-și în mod neabătut so
lidaritatea activă cu lupta acestuia 
pentru apărarea suveranității, a 
ființei sale naționale, acordindu-i 
întregul său sprijin politic, moral și 
material, vorbitorul a spus : Oame
nii muncii din țara noastră au pri
mit cu profundă satisfacție victoria 
obținută de poporul vietnamez impo- 
triva agresiunii imperialiste, victorie 
consemnată prin acordurile de la 
Paris privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, 
care constituie o măreață izbindă a 
poporului vietnamez, sub conduce
rea Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Vietnam 
— a continuat vorbitorul — intre 
partidele și țările noastre s-au sta
tornicit și cunosc o continuă dezvol
tare legături trainice de prietenie și 
colaborare, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. în cronica aces
tor relații o deosebită importanță a 
constituit-o vizita făcută in 1971 în 
Republica Democrată Vietnam de 
delegația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și vizita 
în țara noastră a delegației de par
tid și guvernamentale a R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul Fam 
Van Dong. întîlnirile și convor
birile care au avut loc cu aces
te prilejuri între conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări au contribuit la adîncirea, lăr

CU PRILEJUL IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE
I .....................———  —  I I    ——

După cum s-a anunțat, In 
ultima decadă a lunii septem
brie, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială in Republica Ar
gentina. eveniment de mare 
însemnătate, așteptat cu profund 
interes de poporul acestei țări.

întins de la gerurile antarctice 
din extremul sudic al Americii pină 
la zona tropicală dinspre Para
guay și Brazilia, pămintul Argenti
nei cuprinde o gamă foarte variată 
de zone climatice și bogății natu
rale. Cu toată această diversi
tate, imaginea țradițională a Argen
tinei a rămas strins asociată cu pi
toreasca figură a unui „gaucho" 
călare, înconjurat de cirezi de vite 
și turme de oi, care pasc pe nesfir- 
șitele întinderi ale pampasului — 
acea cîmpie netedă, unde zările se 
deschid la infinit, riurile se tirăsc 
leneșe, iar pămintul gras, în cea mai 
mare parte nedesțelenit, își con
sumă forța numai in zămislirea ier
burilor, uneori înalte cit un stat 
de om.

Țară a pămînturilor generoase, Ar
gentina a rămas cunoscută mai ales 
grație așa-numitului „pampas umed", 
care, deși nu înseamnă decit o cin
cime din teritoriul țării, concentrea
ză cea mai mare parte a resurselor 
ei agricole. Aci sînt așezate majori
tatea fermelor (estancias), cu cele 
mai vestite rase de animale (șepte- 
lul Argentinei se numără printre 
primele în lume), cu cele mai bune 
recolte de cereale (grîu, orz, po
rumb). E suficient să faci o vizită 
în portul Buenos Aires, să privești 
la pădurea nesfirșită a macaralelor 
care încarcă în vasele așezate la 
rînd conținutul silozurilor și al fri- 
goriferelor pentru a măsura dimen- 
sidnea roadelor pampasului și a în
țelege profilul imprimat economiei : 
acela de mănos grinar și de neobosit 
abator.

Dar o asemenea profilare era a. 
vantajoasă doar pentru marii lati
fundiari și proprietari de „estan
cias", pentru monopolurile străine 
care controlau frigoriferele și expor
tul. în timp ce statisticile oficiale 
relatau existența unui venit mediu 
pe locuitor superior celorlalte țări 
latino-americane, cifrele nu tăceau 
decit să mascheze acumularea averi
lor la unul din polii sociali șl pau
perizarea la celălalt, care cuprinde 
majoritatea populației.

Cu timpul, necesitățile economice 
au determinat o impulsionare a in

ambasadorul Republicii Peru la 
București.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

girea și diversificarea legăturilor de 
prietenie frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, spre bi
nele celor două popoare, al luptei 
antiimperialiste, al cauzei socialis
mului, progresului și păcii. în în
cheiere, vorbitorul a adresat eroicu
lui popor vietnamez un călduros sa
lut frățesc, urarea sinceră și cordială 
de a-și realiza aspirațiile sale fun
damentale pentru care a luptat cu 
atîta eroism, de a obține noi și tot 
mai mari succese în făurirea unei 
vieți libere și prospere, în condițiile 
unei păci durabile.

A luat apoi cuvîntul Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul acestei țări la 
București, care, după ce a mulțumit 
pentru organizarea adunării festive, 
a prezentat pe larg principalele mo
mente din istoria luptei poporului 
vietnamez împotriva dominației co
loniale și apoi Împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru păstrarea ființei 
naționale, pentru independență, de
mocrație și socialism.

Referindu-se, în acest context, la 
semnarea Acordurilor de la Paris 
privind Încetarea războiului și instau
rarea păcii în Vietnam, vorbitorul a 
menționat că aceasta reprezintă o 
victorie măreață a națiunii vietna
meze în lupta sa împotriva invada
torilor străini, o victorie de semnifi
cație epocală a forțelor socialismu
lui, democrației și păcii, a popoare
lor iubitoare de libertate și dreptate 
din întreaga lume. In această luptă 
poporul vietnamez — a arătat în con
tinuare vorbitorul — a beneficiat de 
ajutorul multilateral acordat de par
tidul, guvernul și poporul frate ro
mân, ajutor pentru care întreaga na
țiune vietnameză își exprimă sin
cera sa recunoștință.

Relevind legăturile strînse de prie
tenie dintre poporul român și cel 
vietnamez, vorbitorul a menționat vi
zita făcută în țara sa in 1971 de dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și vizita făcută in România de dele
gația de partid și guvernamentală a 
R.D. Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, ca momente de mare însemnă
tate,. care au contribuit la adîncirea 
prieteniei și cooperării frățești dintre 
cele două țări și popoare ale noastre.

Ambasadorul R.D. Vietnam a urat 
poporului român noi succese în în
făptuirea prevederilor actualului 
plan cincinal, în realizarea hotăriri- 
lor elaborate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

în încheierea adunării, cei prezenți 
au vizionat filme documentare re
alizate de studiourile, vietnameze.

(Agerpres)

dustrializării, materializată într-o se
rie de importante obiective, termina
te sau aflate în fază de construcție, 
între acestea se numără marele com
plex hidroelectric „El Chocân-Cer- 
ros Colorados", cu o capacitate de 
1 650 090 kW, hidrocentralele de la

Azi vâ prezentam;

ARGENTINA
Suprafață : 2 776 889 kmp; 

populație : 24 352 000 ; ca

pitala : Buenos Aires (apro

ximativ 9 milioane locuitori, 

cu suburbiile); orașe impor

tante : Rosario, Cordoba, 

Mendoza, La Plata, Mar del 

Plata, Tucuman, Santa Fe ; 

forma de guvernămînt: re

publică federală

Nihuil și termocentralele de la Bar- 
ranqueras, Caseroș, Alto Valle și 
Lujan de Cuyo, uzina atomoelectrică 
de la Atucha — prima din America 
Latină — toate acestea situînd Ar
gentina printre țările cele mai indus
trializate din America Latină. Se 
adaugă apoi îmbunătățirea sistemu. 
lui de comunicații și alte cîteva 

întoarcerea în Capitală 
a ministrului economiei 
forestiere și materialelor 

de construcții
Vineri la amiază s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, care a 
participat la festivitățile organizate 
la Brazzaville cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Populare Congo și 
a făcut vizite in Republica Africa 
Centrală. Republica Zair și Republi
ca Federală Nigeria, în vederea sta
bilirii și perfectării unor acțiuni de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică în domeniul lemnului și 
materialelor de construcții.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Mihai Suder. ministru 
secretar de stat la Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, alți membri ai conduce
rii ministerului, precum și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.' (Agerpres)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
CU PRILEJUL CEIEI

DE-A 25-A ANIVERSĂRI 
A CREĂRII R.P.D. COREENE

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București a 
organizat, vineri la amiază, o con
ferință de presă cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a creării R. P. D. Co
reene. Au participat redactori ai 
Agenției Române de Presă „Ager
pres", ai Radioteleviziunii române, 
ai unor ziare centrale și publicații 
periodice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ata
șați de presă și corespondenți ai 
presei străine, acreditați la Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Li Min Su, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București. Sub
liniind însemnătatea istorică a creă
rii R.P.D. Coreene, vorbitorul a în
fățișat profundele transformări pe
trecute în acest sfert de veac, rea
lizările obținute in construcția so
cialistă. EI a relevat că aceste suc
cese sînt rodul politicii promovate 
cu hotărire de Partidul Muncii din 
Coreea — în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, de amplă mobilizare a 
forțelor poporului coreean, de apli
care creatoare a marxism-leninismu
lui la condițiile specifice ale Coreei. 
Ambasadorul a evidențiat apoi efor-

gwernul țării Sale le depun pentru 
unificarea independentă și pașnică a 
Coreei, prin forțele unite ale între
gii națiuni, fără nici un amestec 
din afară.

Apreciind în mod călduros rela
țiile de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre P.C.R. și Partidul 
Muncii din Coreea, ajutorul sincer 
și dezinteresat acordat de guvernul 
și poporul român poporului coreean, 
ambasadorul Li Min Su și-a expri
mat convingerea că aceste relații se 
vor întări și mai mult, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, în lupta 
comună pentru victoria socialismului.

(Agerpres)

avansuri înregistrate in direcția di
versificării economice. în genere 
insă, economia argentineană a cunos
cut in ultima vreme o fază de ex
pansiune lentă — mult inferioară 
potențialului țării și nevoilor ei 
reale — în aceasta reflectîndu-se

tensiunea politică, îndeosebi cea care 
a caracterizat ultimii șapte ani. îna
inte de toate insă, dezvoltarea țării 
era frînată de" menținerea vechilor 
structuri economico-sociale.

Victoria în alegerile din martie a 
Frontului Justițialist de Eliberare 
a deschis în fața Argentinei perspec
tiva unei evoluții în direcția promo

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, s-a întilnit, vineri, cu tova
rășul Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al Partidului Co
munist din Belgia, care și-a petrecut 
concediul de odihnă in țara noastra.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă

TlRGUL DE TOAMNĂ
DE LA LEIPZIG

Aproximativ 6 000 de expozanți din 
aproape 50 de țări și-au încheiat pre
gătirile in vederea participării la 
tirg. Pe o suprafață de expunere de 
270 000 metri pătrafi, ei vor fi pre
zenți — intre 2 și 9 septembrie 1973 
— cu o ofertă cuprinzătoare și atrac
tivă de produse la tradiționala ma
nifestare de la Leipzig, care se des
fășoară sub deviza „Pentru comerț 
mondial neîngrădit, pentru progres 
tehnic".

La Tlrgul de toamnă din acest an 
participă 13 țări socialiste, deținînd 
o suprafață de expunere de 230 000 
metri pătrați. Din țările in curs de 
dezvoltare vor fi prezente între
prinderi cu renume. De asemenea, 
din țările capitaliste dezvoltate, cu
noscute firme industriale iși vor pre
zenta produsele.

Printre ramurile industriale cu cea 
mai puternică reprezentare interna
țională se numără cea a chimiei, cu 
expozanți din 22 de țări, a instalați
ilor chimice — 16 țări, a mașinilor 
pentru industriile textilă și încălță
minte — 19 țări, a vehiculelor rutie
re — 17 țări, precum și a tehnicii 
sanitare — 16 țări. în sectorul bunu
rilor de larg consum vor fi prezenți 
expozanți din 45 de țări.

Și-au anunțat, de asemenea, par
ticiparea vizitatori din 80 de țări, 
printre care mulți oameni de știin
ță, ingineri și tehnicieni.

Standurile țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc ilustrează intr-un mod conclu
dent progresele realizate de economia 
fiecăreia dintre ele, precum și roa
dele colaborării dintre ele, in spiritul 
Programului complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste, adoptat la sesiunea 
C.A.E.R. care a avut loc în urmă cu 
doi ani.

Printre caracteristicile Tîrgului de 
toamnă se numără, fără îndoială, și 
faptul că, în cadrul său. continuă 
specializarea și concentrarea ofertei, 
ceea ce creează premise favorabile 
peptru stabilirea de contacte și du
cerea de tratative comerciale.

Difuzarea informațiilor la tirg va 
fi înlesnită prin existența unor cen
tre de informații și relații cu publi
cul ; prin intermediul acestora, cei 
interesați vor putea cere păreri spe
cialiștilor intr-un domeniu sau altul. 
Totodată, vor avea loc întilniri pe 
specialități, iar presa internațională 
de specialitate se va bucura de asis
tența necesară. Paralel, se vor des
fășura numeroase manifestări științi- 
fico-tehnice, principala dintre ele fi
ind, după pgrerea noastră, congresul 
Științific internațional pe tema : 
„Tehnologia producerii și prelucrării 
de stofe din fibre sintetice".

în cadrul Tîrgului, R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă, Ungaria. Bulgaria 
și R.D.G. vor prezenta în branșa teh
nicii sanitare o expoziție colectivă.

Industria constructoare de instala

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

2, 3 șl 4 septembrie. în țară : Vremea 
se va menține relativ răcoroasă. Ce
rul va prezenta înnorări mari accen
tuate în prima parte a intervalului, 
cînd, local, va ploua. Vint slab pînă 

vării intereselor naționale, lucru do
vedit de seria de măsuri de redre
sare economico-socială anunțate la 
Buenos Aires. Dintre măsurile im
portante, luate imediat după instala
rea conducătorilor aleși la urne, se 
remarcă decretul privind amnistia 
generală pentru deținuții politici și 
abrogarea legii din 1966 prin care 
era interzisă activitatea legală a 
partidului comunist. Punerea în 
aplicare a „planului social-economic", 
considerat primul pas pe calea re
construcției naționale, a început cu 
măsuri menite să combată inflația, 
să relanseze producția și să stăvi
lească șomajul. în acest scop a fost 
decretată o reducere a prețurilor la 
produsele de consum și o creștere 
a salariilor cu 20 la sută.

Planul prevede pentru următorii 
ani creșteri importante în domeniul 
producției industriale, menite să asi
gure dezvoltarea economiei țării. 
Astfel, de la actuala producție de 
oțel de 2,5 milioane tone, urmează 
să se ajungă la circa cinci milioa-- 
ne tone in anul 1977. Sporuri consi
derabile sînt prevăzute șl la produc
ția de ciment, deosebit de impor
tantă pentru sectorul construcțiilor, 
unde se află în studiu un plan de 
construire de locuințe pentru 600 000 
persoane. Creșteri substanțiale se 
prevăd și pentru ramura agricolă, 
care deține o pondere majoră în 
economia țării și unde acum urmea
ză să se traducă în viață lozinca 
„pămintul — factor productiv, nu 
sursă de profituri". Pe ansamblul 
economiei s-a stabilit pentru urmă
torii cinci ani un spor anual de 6 
la sută.

Preocupările din sfera producției 
sînt conjugate cu măsuri menite să 
asigure o mai echitabilă repartiție a 
venitului național. Menționind că in 
momentul de față numai 36 la sută 
din venitul național revine milioa
nelor de salariați din Argentina, mi
nistrul economiei, Jose Gelbard, ară
ta că se urmărește ca în viitorii 
cinci ani proporția aceasta să urce 
la 48 la sută.

Pe de altă parte, se impun aten
ției măsurile, preconizate sau in fază 
de aplicare, vizind asigurarea con
trolului național asupra sectoarelor 
strategice ale economiei. Camera de- 
putaților a aprobat proiectul de lege 
guvernamental care reglementează 
regimul investițiilor de capital străin. 
Potrivit unei noi legi sint interzise 
investițiile străine in domeniile co
municațiilor, transporturilor, presei 
și publicității, iar repatrierea divi
dendelor întreprinderilor străine este 
limitată la 12,5 la sută pe an. 

de caldă prietenie tovărășească, s-a 
efectuat o informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Belgia și 
au fost abordate aspecte ale dezvol
tării continue a relațiilor de colabo
rare dintre cele două partide și țări, 
precum și probleme internaționale 
de interes comun.

ții chimice din R.D.G. prezintă o ma
șină de extrudare pentru fabricarea 
fibrelor sintetice, realizată in co
laborare cu U.R.S.S. ; Uniunea So
vietică prezintă un război automat, 
de înaltă productivitate, pentru țe
sături fine.

în cadrul C.A.E.R., România parti
cipă, printre altele, la producerea u- 
nor aparate medicale. In aceeași or
dine de idei, R.D.G. va produce pen
tru România, pe baza unor contracte 
de specializare deja încheiate sau 
care urmează să fie încheiate, apa
rate pentru endoscopie, care vor fi 
prezentate la Tîrgul de toamnă.

Ponderea colaborării economice 
dintre țările noastre revine, in spe
cial, industriei constructoare de ma
șini, industriei chimice și metalur
giei.

România va fi reprezentată la 
Tîrgul de toamnă de la Leipzig prin 
23 de întreprinderi de comerț exte
rior, care vor ocupa o suprafață de 
1 166 metri pătrați. în cadrul ofer
tei tehnice, construcția de mașini — 
cu ramurile mașini textile și pentru 
prelucrarea lemnului — va ocupa un 
loc important. Șapte întreprinderi 
românești de comerț exterior pre
zintă în ramurile industriei chimice 
și petrochimice — produse chimice 
organice și anorganice, îngrășăminte, 
lacuri și vopsele, precum și produse 
din material plastic și fibre sintetice. 
Interes va stirni, fără îndoială, și o- 
ferta prezentată de întreprinderile 
Exportlemn, Ilexim și Tehnoforestex- 
port, cuprinzînd mobilă, plăci și fur
nire, precum și diferite sortimente de 
parchete. în domeniul bunurilor de 
larg consum, la loc de frunte se si
tuează produsele textile și de încăl
țăminte, produsele alimentare, pre
cum și cele de artizanat.

In ce-i privește, oamenii muncii 
din Republica Democrată Germană 
vor prezenta la Tirg un mare număr 
de produse jjoi, perfecționate. în 
acest sens, printre cele 113 mașini 
prezentate de industria constructoare 
de mașini textile a R.D.G. trebuie 
amintită mașina de tricotat circulară 
de mare gabarit „Multipique" cu o 
productivitate dublă în comparație cu 
tipul vechi, noi catalizatori în do
meniul chimiei, aparate pentru ușu
rarea muncilor casnice și multe al
tele. Acestea, precum șj toate cele
lalte exponate înfățișate la Tirg, 
constituie o expresie a puternicului 
spirit de inițiativă cu care oamenii 
muncii din R.D.G. transpun în viață 
programul stabilit de cel de-al 
Vlli-lea Congres al P.S.U.G.

Doresc tuturor expozanților și vizi
tatorilor din Republica Socialistă 
România succes in activitatea ce o 
vor desfășura la Leipzig, în stabili
rea*  de contacte ndi și amplă, în acu
mularea de informații utile, precum 
și o plăcută ședere in Republica De
mocrată Germană.

Karl-Heinz ZIRPEL
consilier comercial al Ambasadei 
R.D.G. la București

la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
izolat mai coborite, iar maximele vor 
oscila intre 16 și 26 de grade. în 
București : Vremea se va menține 
relativ răcoroasă. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil ploii, mai ales 
la începutul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pină la potrivit. Tempera
tura va scădea ușor, la începutul in
tervalului.

Măsurile anunțate, ca și planurile 
aflate încă in studiu, arată că Ar
gentina este hotărită să rupă cu 
destinul de stat-fermă, mobilizîndu-și 
eforturile spre integrarea în circui
tul economic a imenselor resurse din 
Patagonia și din alte zone virgine, 
spre promovarea accelerată a indus
triei, spre dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a economiei. în prezent, 
Argentina se află în fața unor noi 
alegeri prezidențiale, care vor avea 
loc la 23 septembrie ; din partea 
Frontului Justițialist de Eliberare 
candidează generalul Juan Peron, 
fost președinte și șeful mișcării jus- 
tițlaliste.

Pe plan extern, conducerea actua
lă promovează o politică de afirma
re consecventă a suveranității națio
nale și, pe această bază, de dezvol
tare fără discriminări a relațiilor 
externe ale Argentinei. în această 
direcție este semnificativă restabi
lirea relațiilor diplomatice cu Cuba 
și stabilirea de relații cu R. D. Ger
mană și R.P.D. Coreeană.

România privește cu adincă sim
patie eforturile poporului argenti- 
nean pentru preluarea bogățiilor na
ționale în propriile mîini, pentru 
dezvoltarea economică și socială in
dependentă, se preocupă în mod ac
tiv de extinderea tradiționalelor le
gături de prietenie și cooperare re
ciproc avantajoase dintre țările noas
tre. Dorința de a dezvolta în conti
nuare aceste relații a fost exami
nată și cu prilejul intilnirii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Juan Peron, care a avut loc 
la București. Relațiile româno- 
argentinene, bazate pe principiile 
suveranității și independenței,- ne
amestecului in treburile interne, ega
lității in drepturi și avantajului re
ciproc, sînt favorizate de afinitățile 
de limbă, de caracterul complemen
tar al economiilor noastre și, acum, 
de orientările politice care s-au con
turat in Argentina după victoria în 
alegeri a Frontului Justițialist de 
Eliberare. De ambele părți se apre
ciază că există largi posibilități de 
amplificare și adincire a colaborării 
bilaterale pe multiple planuri, posi
bilități ce se cer fructificate prin 
eforturi comune.

Există convingerea profundă că 
apropiata vizită in Argentina a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu va 
marca o etapă nouă în relațiile 
româno-argentinene, care se dezvoltă 
în interesul ambelor popoare, în in
teresul progresului și al păcii, al în
țelegerii și colaborării internaționale.

Vasile OROS
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„VIZITA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI. 
NICOLAE CEAUSESCU, IN VENEZUELA 

VA CONTRIBUI LA STRlNGEREA 
LEGATURILOR INTRE CELE DOUA TARI" 
Declarația președintelui Venezuelei, Rafael Caldera

CARACAS 31 (Agerpres). — Vi
zita pe care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, ur
mează să o facă în Venezuela va 
contribui la stringerea legăturilor 
intre cele două țări, îndeosebi in 
domeniile comercial și cultural —

Colaborarea și unitatea statelor 
latino-americane asigură salvgardarea 
independenței și suveranității acestora 

Cuvîntarea generalului Juan Peron
BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 

Dacă Partidul justițialist va cîștiga 
alegerile programate pentru luna 
septembrie, se va proceda la alcă
tuirea unui guvern provizoriu la 
care vor fi chemate să participe toa
te forțele politice ale tării — a de
clarat Juan Peron, în cadrul unei re
uniuni parlamentare extraordinare, 
organizate la Buenos Aires. Noul ca
binet — a spus el — se va angaja să 
respecte cu strictețe toate principiile 
democratice.

încheierea Conferinței 
„Pacea mondială prin drept

ABIDJAN 31 (Agerpres). — In ca
pitala Coastei de Fildeș s-au încheiat, 
joi, lucrările celei de-a șasea Con
ferințe „Pacea mondială prin drept", 
desfășurată timp de cinci zile, cu 
participarea a peste 2 000 de delegați, 
juriști de pe cele cinci continente.

Din România au fost prezenți 
Marin Popa, judecător la Tribunalul 
Suprem, vicepreședinte al Asociației 
juriștilor, și Victor Pop, președintele 
Tribunalului județean Satu-Mare, 
președinte al Organizației județene 
Satu-Mare a Asociației juriștilor. 
Conferința a fost salutată, după cum 
s-a mai anunțat, printr-un mesaj, de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Ordinea de zi a dezbaterilor s-a 
referit, în esență, la examinarea mă
surilor susceptibile să contribuie la 
promovarea și aplicarea principiilor 
dreptului internațional în relațiile 
dintre toate statele, în vederea asi
gurării unei păci trainice în lume, 
în legătură cu aceasta, Charles S. 
Rhynes, președintele Centrului „Pa
cea mondială prin drept", a arătat că 
participanții au adoptat, în cadrul 
lucrărilor, 41 de rezoluții privind as
pectele juridice a numeroase proble-

Constituirea 
noului guvern 

congolez
BRAZZAVILLE' 31 (Agerpres). — 

Henri Lopez, noul premier al R. P. 
Congo, a anunțat constituirea guver
nului său. primul după promulgarea 
constituției, la 24 iunie. Actualul 
cabinet congolez, care înlocuiește 
vechiul Consiliu de Stat ce avea a- 
tribuții guvernamentale — conform 
prevederilor constituției anterioare 
— este alcătuit din 17 miniștri.

în noul guvern, portofoliul aface
rilor externe este deținut de David 
Charles Ganao.

în cursul aceleiași zile, noul cabi
net congolez a fost prezentat Consi
liului de Stat, condus de președin
tele tării, Marien N’Gouabi. care i-a 
acordat învestitura. 

a declarat șeful statului venezue- 
lean, Rafael Caldera.

Referindu-se la cooperarea eco
nomică româno-venezueleană, pre
ședintele Caldera a precizat că 
unul din principalele domenii de 
concretizare a relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări îl repre
zintă industria petrolieră.

Generalul Peron a adresat, în cu- 
vîntul său, un apel tuturor cetățeni
lor tării, chemîndu-i la unitate, ia 
renunțarea la orice diferende. Tot
odată, el a subliniat importanța rea
lizării unei strînse colaborări și a 
unității intre statele latino-ameri
cane, pentru salvgardarea drepturi
lor legitime la independență și su
veranitate ale țărilor de pe acest 
continent.

me de actualitate. Cea mai mare 
parte a dezbaterilor — a spus el — 
au fost concentrate asupra unor pro
bleme referitoare la condamnarea 
oricăror forme de terorism interna
țional, la situația refugiaților, la 
proiectul privind punerea războiului 
în afara legii, prin prevederea de 
reglementări pașnjce obligatorii ale 
tuturor diferendelor. în același timp, 
în atenția participanților s-au situat 
probleme privind protecția mediului 
înconjurător, cu referiri speciale la 
necesitatea acțiunilor care să comba
tă poluarea.

în cadrul conferinței a fost creat 
un comitet special, alcătuit din șap
te juriști, desemnați de- către Cen
trul „Pacea mondială prin drept", 
care urmează să examineze proiectul 
unei rezoluții privind necesitatea â- 
doptării de către O.N.U. a unor mă
suri practice și efective pentru a 
asigura aplicarea convențiilor inter
naționale privind refugiații, dreptu
rile omului, discriminarea rasială.

Participanții la lucrări l-au reales 
pe Charles S. Rhynes președinte al 
Centrului „Pacea mondială prin 
drept", organism sub egida căruia 
s-a desfășurat Conferința de la Abid
jan.

La chemarea Par
tidului Progresist 
al Oamenilor Mun
cii din Cipru 
(A.K.E.L.), la Nico
sia a avut loc o de
monstrație de masă 
împotriva acțiuni
lor teroriste ale a- 
depților generalului 

Grivas

LA GENEVA A LUAT SFlRȘIT 

Sesiunea de vară a
Comitetului pentru Dezarmare

GENEVA 31 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva 
s-au încheiat, la 30 august, lucrările 
sesiunii de vară, a doua din acest 
an, a Conferinței Comitetului pentru 
Dezarmare, organism specializat al 
O.N.U. pentru tratativele în dome
niul dezarmării, la care au partici
pat 25 din cele 26 de țări membre 
ale comitetului.

Comitetul urmează să supună obiș
nuitul raport privind negocierile de 
pe parcursul anului 1973 viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Deși, conform mandatului ce i-a 
fost conferit, pe agenda comitetului 
figurează o serie de măsuri impor
tante și urgente de dezarmare, cum 
sînt încetarea cursei înarmărilor, 
gama largă de măsuri prioritare in

REUNIUNEA MINISTERIALĂ A ȚĂRILOR NORDICE

Dezvoltarea relațiilor dintre statele europene 
are un caracter pozitiv

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai țărilor nor
dice, întruniți la Stockholm, au salu
tat tendința generală de destindere 
în lume constatînd, totodată, cu sa
tisfacție că dezvoltarea relațiilor 
dintre țările europene are in prezent 
un pronunțat caracter pozitiv. In co
municatul oficial dat publicității 
după reuniunea din capitala suedeză 
se arată că această tendință a fost 
confirmată în timpul lucrărilor pri
mei etape a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Miniștrii au exprimat speranța că

Un interviu al președintelui 
P. C. din Austria

VIENA 31 (Agerpres). — Franz 
Muhri, președintele P.C. din Austria, 
a apreciat pozitiv, într-un interviu 
acordat săptămînalului sovietic „No- 
voe Vremea", succesele considerabile 
realizate în ultimul timp pe linia so
luționării problemei securității și 
cooperării europene, ca rezultat al 
luptei consecvente a forțelor iubi
toare de pace. Comuniștii austrieci, 
a arătat >în continuare F. Muhri, îm
părtășesc punctul de vedere al țări
lor socialiste cu privire la necesita
tea unor noi pași în vederea adînci- 
rii procesului destinderii, ireversibi
lității lui. Edificarea unui sistem 
trainic de securitate europeană co
respunde intereselor vitale ale Aus
triei, a arătat F. Muhri, relevînd, în 
context, hotărîrea comuniștilor aus
trieci de a milita activ, alături de 
celelalte forțe democratice și iubi
toare de pace din lume, în direcția 
mobilizării active a opiniei publice 
din Austria pentru soluționarea fa
vorabilă a problemei securității eu
ropene.

domeniul dezarmării nucleare, ches
tiunea dezarmării generale — care 
constituie obiectivul fundamental al 
tratativelor — precum și unele mă
suri parțiale, și în acest an negocie
rile de fond asupra acestei proble
matici au fost eludate.

Ca și în alți ^ni, delegația Româ
niei in acest organism, dînd expre
sie atașamentului ferm al partidu
lui și statului nostru la cauza păcii 
și securității internaționale, a expus 
detaliat poziția țării noastre in pro
blemele dezarmării. declarîndu-se 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete in domeniul opririi cursei 
inarmărilor, dezarmării nucleare și 
al dezarmării generale, pentru așe
zarea Întregii activități a comitetu
lui pe făgașul unor înfăptuiri prac
tice.

cea de-a doua etapă a conferinței 
va contribui la obținerea unor rezul
tate pozitive și concrete.

în cadrul reuniunii au fost discu
tate și alte probleme actuale ale si
tuației internaționale, participanții 
exprimînd speranța că, la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., R. D. Germană și R. F. Ger
mania vor fi primite ca membre ale 
acestei organizații.

Ședința Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane

BERLIN 31 (Corespondență de 
la C. Varvara). — Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane a examinat 
probleme referitoare la Conferința 
general-europeană pentru securitate 
și cooperare, anunță un comunicat 
al serviciului de presă de pe lîngă 
guvernul R.D.G. Datorită rezultate
lor obținute la consultările multila
terale și la reuniunea miniștrilor de 
externe de la Helsinki, relevă co
municatul, s-au creat condiții favo
rabile pentru desfășurarea cu succes 
a celei de-a doua faze a conferinței.

Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
și-a exprimat speranța că dorința de 
înțelegere și spiritul constructiv vor 
contribui ca, pînă Ia sfîrșitul aces
tui an, Conferința pentru securitate 
europeană să se poată incheia cu 
rezultate fructuoase.

„Poporul din Porto Rico 
are dreptul inalienabil 

la autodeterminare 
și independență"

REZOLUȚIA COMITETULUI 
NAȚIUNILOR UNITE 

PENTRU DECOLONIZARE
■NEW YORK 31 (Agerpres). — Co

mitetul Națiunilor Unite pentru de
colonizare a adoptat o rezoluție care 
„reafirmă dreptul inalienabil al po
porului din Porto Rico la autodeter
minare și independență".

Prezentată de Republica Populară 
Congo, și avind în calitate de co
autori statele Mali. Irak și Siria, re
zoluția este redactată în spiritul re
zoluției nr. 1514 a Adunării Gene
rale a O.N.U., cu privire la decolo
nizare. Rezoluția — care a fost a- 
doptată cu 12 voturi, contra două și 
nouă abțineri — recomandă, tot
odată, guvernului S.U.A. să se ab
țină de a adopta vreo măsură sus
ceptibilă să împiedice poporul porto- 
rican de la exercitarea plenară și li
beră a dreptului său inalienabil la 
autodeterminare și independență ațît 
pe plan economic și social, cit și în 
alte sfere de activitate.

CAMBODGIA

Ofensiva patrioților 
asupra orașului 
Kompong Cham

PNOM PENH 31 (Agerpres). — For
țele armate patriotice naționale 
khmere au lansat, vineri în zori, un 
puternic atac asupra capitalei pro
vinciale Kompong Cham, situată la 
85 kilometri nord-est de Pnom Penh. 
Ele au deschis focul asupra pozițiilor 
trupelor guvernamentale din jurul 
orașului, începînd astfel o ofensivă 
de mari proporții pentru ocuparea 
acestuia. Kompong Cham, al treilea 
oraș ca mărime al Cambodgiei, este 
complet încercuit de forțele patrio
tice de peste o lună, după ce a- 
cestea au tăiat șoseaua națională 
numărul 7.

APELUL ORGANIZAȚIEI 
AVIAȚIEI CIVILE 
INTERNAȚIONALE

IN PROBLEMA DETURNĂRII 
AVIONULUI LIBANEZ

ROMA 31 (Agerpres). — Cu o 
foarte largă majoritate — 87 voturi 
pentru, unul contra și 4 abțineri — 
Adunarea Organizației Aviației Ci
vile Internaționale (O.A.C.I.), care se 
desfășoară în prezent la Roma, a 
adoptat o rezoluție în problema de
turnării, la 10 august, a unui avion 
libanez de pasageri de către aviația 
militară israeliană. Rezoluția, pre
zentată de un grup de 34 de țări 
arabe și africane, care a fost amplu 
dezbătută, „lansează un apel urgent 
Israelului să se abțină de la comi
terea oricărui act de intervenție ili
cită împotriva transportului aerian 
civil internațional, a aeroporturilor 
și altor instalații și servicii utilizate 
de acesta". Totodată, Israelul „este 
avertizat solemn că, în cazul în care
va continua să comită asemenea 
acte, Adunarea va adopta alte mă
suri pentru protejarea aviației civile 
internaționale".

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe această temă, reprezentan
tul Israelului la Adunarea O.A.C.I. 
a căutat să justifice deturnarea a- 
vionului de pasageri libanez spunînd 
că autoritățile țării sale au urmărit 
să captureze pe unii conducători ai 
organizațiilor de rezistență palesti- 
nene.

România la Tîrgul
internațional de la Alger

Sub deviza „Priete
nie — cooperare — în
țelegere intre popoa
re", vineri a fost i- 
naugurată cea de-a 
zecea ediție a Tirgu- 
lui internațional de la 
Alger. Interesul cres- 
cînd de care se bucu
ră, de la un an la al
tul, tîrgul de la Alger 

‘este confirmat de 
prezența la actuala e- 
diție a circa 45 de 
state de pe toate con
tinentele.

Miile de exponate 
algeriene, reprezen- 
tind toate ramurile de 
producție ale țării, 
dovedesc avîntul eco
nomiei naționale in 
anii de după eliberare.

România, prezentă 
la toate cele zece edi
ții ale tîrgului, este 
reprezentată anul a- 
cesta îndeosebi de 
produse ale industriei 
constructoare de ma
șini : cele mai noi 
creații ale constructo

rilor de tractoare din 
Brașov, mașini agrico
le purtînd marca în
treprinderilor „Semă
nătoarea", din Bucu
rești, și „7 Noiem
brie", din Craiova, 
autoturisme „Dacia", 
autocamioane bascu
lante cu o capacitate 
de încărcare de 17 
tone, mașini-unelte 
dintre cele mai mo
derne, fabricate în Ca
pitală și la Arad, uti
laje și mașini minie
re. Cele mai impor
tante construcții nava
le românești — car
gourile de 2150 și 
4 500 tdw — și va
goanele basculante de 
80 tone, pe 4 osii, 
sînt prezentate sub 
formă de machete. Un 
loc important îl ocu
pă produsele indus
triei electrotehnice — 
aparataj de înaltă și 
joasă tensiune, gru
puri generatoare, mo
toare electrice, mașini

NOUL ACORD INDO-PAKISTANEZ CONFIRMĂ
EFICIENȚA METODEI TRATATIVELOR

După cum s-a anunțat, în urma 
unor laborioase negocieri desfășu
rate în. ultimele săptămîni între re
prezentanți ai Indiei și Pakistanu
lui. la Islamabad, și apoi la Delhi, 
a fost încheiat un acord privind 
soluționarea problemelor umanitare 
rezultate din conflictul tragic de la 
sfîrșitul anului 1971. Opinia publică 
mondială a salutat cu satisfacție 
acest acord care reprezintă un nou 
pas important spre normalizarea 
relațiilor bilaterale, spre instaura
rea unei atmosfere de destindere și 
încredere între statele din această 
regiune a Asiei.

Potrivit acordului intervenit, toți 
prizonierii de război pakistanezi 
care se află în. India, al căror nu
măr se ridică la 90 000 de persoane, 
urmează să fie eliberați „dt mai 
curînd posibil". în același timp, a- 
proximativ 200 000 de bengalezi 
aflați pe teritoriul pakistanez vor 
pleca în Bangladesh, iar un număr 
de persoane civile din această țară 
vor trece în Pakistan.

Aceste hotărîri se înscriu pe li
nia aplicării prevederilor Acordului 
de la Simla, semnat în vara anului 
trecut de primul ministru al Indiei 
și de președintele Pakistanului, 
acord prin care cele două țări au 
convenit să soluționeze, prin mij
loace pașnice, problemele conflic- 
țuale și să stabilească între ele 
relații prietenești, de colaborare. 
De o deosebită importanță sînt în 
acest sens prevederile din Acordul 
de la Simla privind respectarea re
ciprocă a unității naționale, a inde
pendenței politice și suveranității 
fiecăreia din părți, abținerea de Ia 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța. Sînt principii ale dreptului 
internațional, larg recunoscute as
tăzi ca fiind singura bază a con
viețuirii pașnice între națiuni, a 
dezvoltării unor raporturi de cola
borare între state, în folosul pro
gresului și păcii.

Declarații după semnarea acordului
DELHI 31 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul în fața membrilor fracțiunii 
parlamentare a Partidului Congresul 
Național Indian, de guvernămînt, 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a salutat recentul acord 
indo-pakistanez in probleme Umani
tare rezultate de pe urma războiului 
indo-pakistanez din decembrie 1971 
și și-a exprimat speranța că el va fi 
îndeplinit în întregime.

electronice de calcu
lat și calculatoare e- 
lectronice de birou, 
aparate de radio, tu
buri cinesoopice. Sînt 
expuse, de asemenea, 
întrunind aprecierea 
vizitatorilor, produse 
ale industriei chimice 
și farmaceutice, di
verse materiale de 
construcție și utilaje 
pentru șantierele de 
construcții.

Marele număr de 
vizitatori — șefi de 
delegații guverna
mentale, oameni de 
afaceri, reprezentanți 
ai firmelor străine — 
pe care 11 cunoaște 
pavilionul românesc, 
chiar de la deschide
rea tîrgului 
interesul 
care sînt 
realizările 
noastre în 
greș.

dovedește 
sporit cu 

urmărite 
industriei 
plin pro-

Mircea 
S. IONESCU

Fără îndoială că înaintarea pe 
calea normalizării relațiilor reci
proce indo-pakistaneze va permite 
celor două țări — confruntate cu 
problemele complexe ale lichidării 
moștenirii dominației străine — 
să-și consacre resursele și energiile 
dezvoltării economice și sociale, 
creșterii bunăstării popoarelor lor. 
în același timp, aceasta va exer
cita, fără îndoială, o influență po
zitivă așupra situației politice din 
această regiune și, în consecință, a- 
supra vieții internaționale.

Acordul de la Simla, ca și actua
lul acord pentru soluționarea pro
blemelor umanitare, constituie o 
elocventă confirmare a faptului că 
problemele litigioase, aricit de com
plexe ar fi, pot și trebuie soluțio
nate pe pale pașnică, prin tratative, 
prin eliminarea factorilor de tensi
une și promovarea unor raporturi 
prietenești, de înțelegere și respect 
reciproc.

După cum se știe, țara noastră, 
militînd statornic pentru instaura
rea în viața internațională a unui 
climat de încredere, apropiere și 
conlucrare fructuoasă între na
țiuni, se pronunță cu fermitate 
pentru soluționarea tuturor dife
rendelor dintre state pe cale politi
că, prin discuții și tratative purtate 
în spiritul înțelegerii și respectu
lui față de interesele fiecărei p£«ti, 
fată de cauza generală a destii*re-  
rii și păcii.
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România întreține și dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare atit 
cu India și Pakistanul, cît și cu 
Republica Bangladesh. Opinia pu
blică din țara noastră întîmpină cu 
satisfacție acordul indo-pakistanez, 
pașii realizați pe calea normaliză
rii situației din Asia de sud. apre
ciind că aceasta slujește intereselor 
popoarelor respective, cauzei păcii 
și înțelegerii în această regiune și 
în întreaga lume.

ISLAMABAD 31 (Agerpres). — 
Liderii diferitelor partide politice, 
diverși oameni politici din Pakistan 
au aprobat rezultatele tratativelor 
indo-pakistaneze și realizarea acor
dului dintre cele două țări. Ei au dat 
o înaltă apreciere rolului primului 
ministru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, în realizarea înțelegerii.

★
DACCA 31 (Agerpres). — într-o 

convorbire cu ziariștii la Dacca, pri
mul ministru al Republicii Bangla
desh, Mujibur Rahman, și-a expri
mat satisfacția în legătură cu înche
ierea acordului dintre India și Pa
kistan și a apreciat acest acord ca o 
victorie a forțelor iubitoare de pace 
din Asia de sud.

Vizita la Pekin a ministrului 
secretar de stat pakistanez 

pentru apărare 
si afacerile externe

PEKIN 31 (Agerpres). Aziz Ahmbd, 
ministru secretar de stat pentru a- 
părare și afacerile externe al Pakis
tanului, și-a început vizita oficială 
în capitala R.P. Chineze.

Luînd cuvîntul Ja recepția oferită 
în cinstea oaspetelui pakistanez, Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, a subliniat, 
între altele, că rezultatele pozitive 
ale recentelor convorbiri dintre Pa
kistan și India au creat condiții fa
vorabile destinderii situației îrjj Asia 
de sud și normalizării rcvtțiilor 
dintre țările din această regiune.

în cuvîntul său, Aziz Ahmed a ex.- 
primiat mulțumiri guvernului chinez 
pentru sprijinul acordat Pakistanu
lui, evidențiind relațiile de strînsă 
prietenie care se dezvoltă între cele 
două țări.

MARGINALII
Guvernul chilian a hotă

rî! desființarea organizației 
patronale a proprietarilor 
de autocamioane, retrăgîndu i 
personalitatea juridică. într-o decla
rație dată publicității, ministrul de 
interne, Carlos Briones, arată că 
această măsură se datorează refuzu
lui nejustificat al așa-numitei Con
federații a proprietarilor de autoca
mioane de a înceta greva ilegală, 
declanșată cu peste o lună în urmă 
si care a adus numeroase dificultăți 
transporturilor rutiere și deservirii 
populației.

Comitetul pentru pregăti
rea lucrărilor celei de-a 
patra conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de 
la Alger a adoptat proiectele ordinii 
de zi și ®1 statutului acestei reuniuni.

Președintele Republicii 
Peru Juan Velasco Alvarado, a re
afirmat, cu prilejul unei conferințe 
de presă, hotărîrea guvernului țării 
sale de a prelua controlul asupra so
cietății nord-americane „Cerro de 
Pasco Mining Corporation". Pe de 
altă parte, ministrul peruan al mi
nelor și energiei, Jorge Fernandez 
Maldonado, a declarat că guvernul 
intenționează să preia controlul și 
asupra companiei petroliere britanice 
„Petrolera Lobitos".

„Cosmos-583", satelit artî- 
ficial al Pămîntului, a fost lansat, la 
30 august, în Uniunea Sovietică.

agențiile de presă transmit:
Edward Gierek,

tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe 
ministrul sănătății, învățămintului și 
bunăstării al S.U.A., Caspar Weinber
ger, care se află în Polonia. Au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea cooperării polono-americane în 
domeniile medicinei, științei și învă
țămintului, precum și probleme ale 
lărgirii colaborării economice reci
proc avantajoase.

Festivalul internațional 
al teatrului de amatori
La Monaco s-a deschis cea 

de-a cincea ediție a Festivalu
lui internațional al teatrului de 
amatori, organizat sub auspici
ile Asociației internaționale a 
teatrelor de amatori (A.I.T.A.). 
La ediția din acest an partici
pă echipe teatrale din peste 20 
de țări. Din țara noastră tste 
prezent la festival Teatrul 
popular din Călărași, care va 
prezenta piesa lui Vasile Alec- 
sandri „Piatra din casă“. Para
lel cu desfășurarea festivalului, 
în f iecare zi vor avea loc co
locvii consacrate criticii specta
colelor de teatru și, în același 
timp, schimbului de opinii și de 
experiență intre teatrele de a- 
matori participante la festival.

La Paris s_a anun^at că prese- 
dintele Franței. Georges Pompidou, 
va face, intre 11 și 17 septembrie, o 
vizită oficială în Republica Populară 
Chineză — informează agenția Fran
ce Presse.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a în
cheiat. vineri, vizita de informare 
întreprinsă in Israel, plecînd în con
tinuarea turneului său în Orientul 
Apropiat, spre Cairo. La Tel A- 
viv, Kurt Waldheim a fost pri
mit de șeful statului israelian, 
Ephraim Katzir, și a conferit asu
pra unor probleme privind situația 
din regiune cu premierul Golda 
Meir și cu ministrul de externe, 
Abba Eban. în aceeași zi, secretarul 
general al O.N.U. a sosit în capitala 
egipteană.

Au început lucrările unei 
conferințe internaționale 
consacrate situației din Ori
entul Apropiat, în i°calitatea 
finlandeză Otaniemi, situată în apro
piere de Helsinki. La conferință, care 
se desfășoară în cadrul pregătirilor 
pentru Congresul de la Moscova al 
forțelor păcii din toamna acestui an, 
iau parte reprezentanți ai opiniei pu
blice din diferite țări ale lumii, in
clusiv din statele .arabe și din Israel.

Mișcări revendicative în
Canada. Camera Comunelor a
Canadei a adoptat, joi noaptea, în a 
doua lectură, proiectul de lege gu
vernamental zare preconizează înce
tarea grevei generale a celor 56 000 
de feroviari neoperativi și reluarea 
lucrului. Liderii sindicali s-au întru
nit, la rîndul lor, în aceeași zi, ho- 
tărînd respingerea legii și elaborarea 
unei strategii de rezistență. Sindica
tele au apreciat legea ca fiind „inac
ceptabilă".

Ttrgul internațional 
de la Stockholm

La 31 august a avut loc des
chiderea Tîrgului internațional 
de la Stockholm la care parti
cipă 14 țări, printre care și țara 
noastră. România este reprezen
tată de întreprinderile de co
merț exterior Tehnoforestex- 
port, Prodexport, Fructexport, 
ICECOOP, Rompresfilatelia, pre
cum și de un stand de turism.

R. P. D. Coreeană a fost 
admisă ca membru al 
UNCTAD, în cadrul celei de-a 13-a 
sesiuni a Consiliului pentru Comerț 
și Dezvoltare, organ permanent al 
UNCTAD, transmite agenția A.C.T.C.

Un acord comercial și de 
plăți pe termen lung, întI:e 
R.D. Germană și Austria, a fost sem
nat la Berlin. Este primul document 
de acest gen intervenit după stabi
lirea de relații diplomatice între cele 
două țări, în decembrie anul trecut.

Liga Societăților de Cru
ce ROȘie cu sediul la Geneva a 
anunțat că 8 milioane de persoane 
sînt declarate sinistrate în Pundjab, 
iar alte cîteva milioane au rămas' 
fără locuință în regiunea Sind din 
cauza inundațiilor fără precedent, 
care s-au abătut asupra Pakistanului.

Convorbiri egipteano-pa- 
lestinene. Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei a conferit, la Cairo, cu vicepreșe
dintele Mahmud Fawzi, cu ministrul 
apărării, Ahmed Ismail, precum și cu 
alte persoane oficiale ale Republicii 
Arabe Egipt.

in zonele calamitate 
ale Mexicului

GENEVA 31 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Crucii Roșii 
Internaționale a declarat, la Geneva, 
că organizația pregătește trimiterea 
de ajutoare pentru populația sinis
trată din Mexic, unde cutremurul de 
pămînt și inundațiile au lovit unele 
zone ale țării. El a adăugat că ra
poartele preliminare ale reprezen
tanților Crucii Roșii aflați la fața lo
cului evaluează numărul morților 
intre 500 și 800, iar cel al răniților 
la peste 1 500.

Pacientul era
„Să i se facă de urgență 

transfuzie de sînge" — ceruse 
chirurgul, imediat după ce a 
amputat piciorul unui african, 
în localitatea Nelspruit din estul 
provinciei Transvaal (R.S.A.). 
Dar transfuzia nu a putut fi 
efectuată, deoarece în spital nu 
se găsea sînge de la donatori 
de culoare, iar regulamentul 
interzice transfuzia de sînge 
provenit de la un alb unui 
negru. între timp, pacientul a- 
frican se stinsese din viață. Ex
pertiza medicală a arătat, după 
cum era și de așteptat, că de-

0 „schimbare la față“ 
neagreată...

Neliniște în rîndul 
unor companii aeriene 
americane : s-a anun
țat că „Southern Air 
Transport", companie 
cu statut special, ex
ploatată din 1960 de 
C.I.A. (Agenția cen
trală de investigații) 
în propriile sale sco
puri, urmează să fie 
pusă in vinzare pentru 
a deveni o companie 
obișnuită, în rînd cu 
celelalte. Față de a- 
ceastă intenție, com
paniile tradiționale 
manifestă o opoziție 
înverșunată. Agenția 
France Presse, care 
transmite știrea, cau
tă să explice și moti

vele acestei împotri
viri neobișnuite.

Firește, apariția ți
nui nou concurent in 
domeniul transportu
rilor aeriene civile in 
S.U.A. nu e de natu
ră să provoace entu
ziasmul companiilor 
ce activează în pre
zent. Si încă un con
curent foarte reduta
bil. Căci, aflată sub 
„aripa ocrotitoare" a 
C.I.A., „Southern" a 
beneficiat de o fi
nanțare masivă și de 
anumite privilegii.

Dar nu e vorba nu
mai de „concurență". 
In cei 12 ani, cit a 
fost în serviciul C.I.A.,

de culoare...
cesul a survenit din cauza pier
derii de sînge.

Cazul a stîrnit indignare în 
rindurile opiniei publice din 
Africa de Sud, fiind considerat 
un act de acuzare la adresa le
gilor apartheid-ului, care in
stituie discriminări pe criterii 
de rasă pînă și în ce privește 
saloanele de spital, persona
lul medical. Ca urmare, pa- 
cienții sînt lăsați să moară cu 
„scuza" aplicării regulamentul 
lui inspirat de politica inumană 
a apartheid-ului.

T. P.

„Southern" a partici
pat la operațiuni des
fășurate în Asia de 
sud-est. De aici și o- 
poziția energică a e- 
ventualilor parteneri 
ai lui „Southern" față 
de noua identitate 
preconizată pentru a- 
ceasta. Companiile ae
riene tradiționale, în 
dorința de a-și păstra 
bunul renume în fața 
clienților, nu vor să 
le fie alăturată o so
cietate amestecată în 
afacerile dubioase să- 
vîrșite de C.I.A. in 
Indochina.

D. O.


