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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Pentru realizarea cincinalului înainte de termen
• Colectivele întreprinderii 

metalurgice pentru metale 
neferoase din Baia Mare, de 
la începutul anului și pînâ 
acum, au realizat suplimen
tar o producție marfă eva
luată la 40 milioane Iei. A- 
cest rezultat reprezintă a- 
proape jumătate din valoa
rea întregului spor de pro
ducție realizat in întrecerea 
socialistă pe anul în curs de 
unitățile economice din ju
dețul Maramureș.

• Combinatul minier din 
Baia Mare și-a îndeplinit 
angajamentele pe întreg a- 
nul 1973. Printr-o organizare 
superioară a producției și a 
muncii, prin extinderea me
todelor de extracție de mare

randament și prin valorifi
carea superioară a rezerve
lor interne, minerii din Ma
ramureș au furnizat in plus 
economiei naționale minere
uri în valoare de 18 mili
oane lei, depășind prevede
rile înscrise în angajamente 
cu 3 milioane lei. De subli
niat că aceste rezultate su
perioare s-au realizat in 
condițiile schimbului dc lu
cru de 6 ore, dar ale unor 
randamente miniere eu 23 
la sută mai mari dccit cele 
obținute in primul an al cin
cinalului, cînd schimburile 
în subteran erau de 8 ore.

• Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii 
Victoria din Iași, hotăriți să

îndeplinească in mod exem
plar sarcinile dc plan și anga
jamentele asumate in între
cerea socialistă pe acest an. 
înregistrează acum, la finele 
celor opt luni ale anului, noi 
și prestigioase realizări în 
producție. Astfel, în eviden
țele contabile ale întreprin
derii a fost consemnată în
deplinirea integrală a anga
jamentului anual reinnoit 
de a produce suplimentar in 
acest an o cantitate de 
200 000 metri pătrați de țe
sături din mătase. Anallzînd 
noile posibilități existente la 
fiecare loc de muncă, colec
tivul întreprinderii ieșene s-a 
angajat, ca pină la sfirșitul 
anului să producă in plus

încă 100 000 metri patrați de 
țesături.

• Industria județului Pra
hova, care realizează mai 
bine de 6,5 la sută din în
treaga producție industrială
a țării, și-a onorat înainte 
de termen sarcinile de plan 
pe 8 luni. Avansul cîșligat 
va permite ca, pină la finele 
lunii august, să se obțină o 
producție marfă peste preve
deri evaluată la circa 200 
milioane lei. O atenție deo
sebită s-a acordat, de ase
menea, realizării planului de 
export. Pină la această dată, 
au fost livrate în plus bene
ficiarilor de peste hotare bu
nuri evaluate la 120 000 000 
lei.

Vizita oficială a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Republica Cuba

• CĂLDUROASA PRIMIRE ÎN NOUL CARTIER ALAMAR • CONSTRUCTORII HAVANEI SALUTĂ CU PRIETENIE 
SOLII POPORULUI ROMÂN • ÎN DRUM SPRE STAȚIUNEA VARADERO, PRIN LOCURI UNDE SE ÎNALȚĂ 
SONDE DE PRODUCȚIE ROMÂNEASCĂ • ÎNTREAGA POPULAȚIE DIN MATANZAS OVAȚIONEAZĂ PENTRU 
CONDUCĂTORII CELOR DOUĂ ȚĂRI, PENTRU PRIETENIA DINTRE POPOARELE ROMÂN Șl CUBANEZ

CAMPANIA GRlULUi SE 
MENȚINE IN CEA MAI STRIN
GENTA ACTUALITATE. PRE
GĂTIRILE PENTRU ÎNSĂMIN- 
ȚARE SE APROPIE DE SFlR- 
ȘIT, ASIGURIND ASTFEL 
SUCCESUL VIITOARELOR RE
COLTE.
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost conferit Ordinul 

„Jose Marti“, cea mai înaltă

Convorbiri oficiale

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Fidel Castro Ruz

distincție a Cubei socialiste

Relatarea ceremoniei de decorare în pagina a lll-a

La Palatul Revoluției din Ha
vana au avut loc convorbiri în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și tova
rășul Fidel Castro Ruz, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar.

Au participat, din partea ro
mână, tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., tovarășii 
Ion Pățan, membru supleant al 

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Consiliului de Stat 
și Petre Ionescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Havana.

Din partea cubaneză au luat 
parte tovarășii Osvaldo Dorti- 
cos Torrado, membru al Birou
lui Politic ai C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Republicii, 
Vilma Espin, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, președinta Fe
derației femeilor cubaneze, Car
los Rafael Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, viceprim-ministru, 
Pedro Miret Prieto, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, viceprim- 
ministru, Manuel Cespedes Her
nandez, ministru al minelor, 
metalurgiei și combustibililor, și 

Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasador al Cubei la Bucu
rești.

Au fost discutate, într-o at
mosferă de cordialitate și caldă 
prietenie tovărășească, probleme 
ale construcției socialiste din 
cele două țări, ale dezvoltării 
în continuare a relațiilor de co
laborare frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Cuba, precum și pro
bleme internaționale actuale de 
interes comun.

Reportajul nostru :
Insămînțatul griului 
— în spiritul, dar și 
în litera normelor a- 
grotehnice ! relatea
ză fapte de această 
natură din județul 
Galați.
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UNIVERSUL 
VĂZUT

DE APROAPE
O nouă rubrică 

ce-și propune să fie 
un mijloc al populari
zării cuceririlor știin
ței, dezvoltării și for
mării gîndirii mate
rialiste.

In pagina a 5-a

IN CADRUL RU

BRICII SPORT „MAR
GINALII LA FINALA 
CUPEI TINERETULUI 
DE LA SATE", Cî- 
TEVA CONSIDERA
ȚII CE PRIVESC 
DEZVOLTAREA Șl 
PERSPECTI- 
VELE SPORTULUI 
DE MASĂ

Spiritul gospodăresc
Bucuria cotidiană

în acțiune
'"LEST a 374 KWH l’l TONA 
_ _ _“ DE PRODUS MAI PUȚIN

Grupul industrial de chimie 
Rm. Vîlcea este unul dintre 
marii consumatori de energie e- 
lectrică. în primul trimestru al 
anului, aici au fost înregistrate 
depășiri ale consumului de ener
gie, pentru ca, în următoarea 
perioadă, să se reușească reali
zarea unei economii de aproape 
3 milioane kwh. Aceasta se da-

torește funcționării normale în 
trimestrul II a tuturor instalați
ilor, ca urmare a reparațiilor e- 
fectuate în timp record, în adop
tarea unor măsuri de mai mare 
eficiență. La oprirea din luna 
mai s-a reușit ca în numai 12 
zile să se scoată toate îmbină
rile de la celulele de electroliză, 
să se curețe și să se monteze la

loc. Dacă ne gîndim că la ope
rația respectivă au fost desfăcute 
peste 33 000 șuruburi și curățate 
cu polizor portabil, cu perie de 
sîrmă și prinse din nou, acesta 
este un termen record, ce ono
rează și îmbogățește experiența

V. RAVESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

Se pregătesc drumurile lumbvl pe Valea Lotrului,
Foto: PAVEL TĂNJALA

Bataj, carde, laminoare, 
flyere, ring — cu alte cu
vinte, Filatura Română ' de 
Bumbac, unitatea nr. 2, fa
brică unde se produc zilnic 
zeci de tone de fir.

Valurile impure de bum
bac, preluate de mașini și 
trecute dintr-o secție in alta, 
sînt orînduite în fire din ce 
în ce mai albe, din ce in ce 
mai subțiri. Descoperi oa
menii și ți se par firavi în 
preajma uriașelor mașini. Ne 
oprim în secția ring, secție 
de bază a unei filaturi. O 
tînără cu băsmăluța cochet 
legată la spate e în continuă 
mișcare. Ochii supraveghea
ză atent, degetele intervin 
dibace cînd firele se rup. 
Este Manole Olimpia, una 
din cele 1 200 m uncitoare 
fruntașe, cite numără fa
brica în fiecare lună.

Lucrează aici de 5 ani, s-a 
calificat la locul de muncă. 
De doi ani, pe pieptul ei 
strălucește steluța de fruntaș

în producție, pentru că tot 
de atîția ani își îndeplinește 
planul zilnic cu 104—105 la 
sută.

— Cum reușești, Manole 
Olimpia, să te menți de atîta 
timp în rîndul muncitoarelor 
fruntașe ?

— Am înțeles că lucrul cel 
mai important este modul în

COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE

care-ți organizezi munca. Vin 
la serviciu întotdeauna mai 
devreme de începerea pro
gramului, îmi curăț mașina si 
astfel preîntîmpin o even
tuală defecțiune care ar pu
tea duce la stagnarea pro
ducției.

— Această bună organizare 
este legată și de modul în 
care îți petreci timpul liber ?

— Bineînțeles. îmi place, 
în timpul meu liber, să ci
tesc, să mă plimb, să merg la 
spectacole, la meciurile sus
ținute de echipa noastră de 
fotbal feminin, particip ța 
toate acțiunile organizate de 
V.T.C. ; prin muncă patrio
tică am construit un ștrand, 
plantăm flori, finisăm vestia
rele. Evit distracțiile zgomo
toase, epuizante. Oboseala a- 
cestor.a aș resimți-o în timpul 
lucrului, aș întîrzia, aș absen
ta poate.

...Discuția cu Olimpia Ma
nole îmi sugerează imaginea 
unui sportiv care într-o com
petiție nu urmărește numai- 
decît să-i întreacă pe cei
lalți, ci cunoscîndu-și posibi
litățile, forța de muncă, să se 
întreacă pe sine. In această 
conținuă competiție ea cu
noaște bucuria muncii, mul
țumirea că a atins recordul 
maxim.

DOMNIȚA VĂDUVĂ
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Peste cîteva zile începe insă- 
mințatul griului. Lucrările pre
gătitoare se apropie de sfirșit, 
Ia sediile C.A.P.-urilor se fac 
ultimele ajustări planurilor de 
acțiuni pentru ca odată declan
șată, campania griului să se des
fășoare conform previziunilor. 
Ar fi destul de greu să se sta
bilească o ordine a lucrărilor in 
funcție de importanța lor. Pre
gătirea patului germinativ este 
hotăritoare pentru „încolțirea" 
griului. Calitatea semințelor, 
tratarea lor conform normelor 
agrotehnice este la fel de im
portantă. De fertilizarea terenu
rilor și de modul cum se exe
cută însămințarpa, depinde, în 
mare parte, calitatea și „greu
tatea" viitoarei recolte.

Prin urmare, întreg ansamblul 
de operațiuni pregătitoare 
buie executat în spiritul 
și in litera normelor < 
nice care condiționează 
maxime.

Din cele constatate, 
locului, la C.A.P. „Al 
Congres al P.C.R." din 
Tudor Vladimirescu, județul Ga
lați, însămînțarea griului poate 
începe in orice moment. Pla
nul inițial prevedea 700 hectare 
griu. 250 orz, 180 secară — masă 
verde. Modificările ulterioare 
au ridicat cifra la griu : la 900 
hectare. Din această suprafață, 

hectare au fost arate 
de două

tre- 
dar 

agroteh- 
i recolte

la fața 
VII-lea 
comuna

aproape 700 
și discuite 
500 hectare

ori ; peste 
fertilizate

1 IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ
A

in spiritul, dar și in litera
A

normelor agrotehnice!
superfosfat iar 140 hectare și 
îngrășămint natural. Restul 
200 hectare urmează a fi

cu 
cu 
de 
pregătite imediat după ce va fi 
recoltată floarea soarelui, și în- 
sămințate în perioada de timp 
stabilită pentru această cultură.

Un cîștig îl constituie și se
mințele, asigurate în totalitate 
de către lotul semincer al coope
rativei. Buletinele de analiză

atestă calitatea lor superioară : 
156 tone de „Aurora" elită — 
griu in înmulțire la primul an 
— 80 tone alte înmulțiri și 117 
tone „Bezostaia" la înmulțirea 
a II-a iar pentru tratare a fost 
asigurat necesarul de substanțe 
organo-mercurice.

în aceste zile, inginerul șef al 
cooperativei, Lazăr Vasile, pare 
a avea memoria Încărcată nu-

Patul germinativ poate primi sămînța: după fertilizare, ultima discuire.

mai cu cifre și planuri legate 
de campania de însămînțări. în 
timp ce discutăm, dă cîteva dis
poziții pentru porumb, pentru 
cartofi, întreabă de „coasa a 
treia" la masa verde dar griul 
constituie centrul de greutate al 
activității întregii cooperative.

Aflăm în continuare că se 
vor pune numai 110 kg „Au
rora" elită la hectar — anul 
trecut cu aceeași cantitate de 
sămință s-au obținut 3 200 kg 
la hectar — nu 260 cit se preco
nizează. deoarece rezultatul fi
nal este aproape același, dife
rența de 150 kg sămîntă la hec
tar însemnînd o economie des
tul de consistentă, dat fiind pre
țul seminței.

Cu aceeași meticulozitate au 
pregătit pămîritul și semințele 
și cooperatorii de la C.A.P. „Ca
lea belșugului" din Șendreni. 
Din cele 500 de hectare plani
ficate a fi însămințate cu griu 
au fost arate și discuite.,. 500 
hectare. Fertilizarea pămîntului 
va fi terminată în citeva zile, 
astfel incit in ziua de 5 septem
brie startul să aibă loc în „toate 
cele mai bune condițiuni", 
se exprimă Neagu Sandu 
parcă ar fi agronomul nu 
tabilul șef al cooperativei, 
cuția se poartă. însă, mai
în direcția porumbului și celor
lalte culturi ce vor fi recoltate 
in această toamnă, culesul, de
pozitatul, pătulele pregătite, 
transportul celor 3 200 kg po
rumb boabe cit se apreciază că 
va fi media la hectar. Ce să în
țeleg prin refuzul disimulat de 
a detalia campania de insămîn- 
țare a griului, îl întreb pe con
tabilul Neagu ? „Ce trebuie în
țeles, vine răspunsul. In ultimii 
patru ani au fost calamitate ma
ri suprafețe. Recolte care se a- 
nunțau a fi maxime au

cum 
care, 
con- 
Dis- 
mult

diminuate de intemperii căzute 
nu numai din abundanță dar și 
într-un perfect conira-timp. Ciș- 
tigurile noastre au avut și ele 
de suferit. Nu știu dacă anul 
acesta ploaia ne va ocoli. Și 
atunci, fiecare operațiune agri
colă e pregătită la centimetru. 
Griul a fost și el pregătit de la 
A la Z. Dar mai este și porum
bul și floarea soarelui și soia 
și lucerna. Nu putem vorbi doar 
despre griu".

Discutăm apoi despre forma
rea norilor, de cite feluri sint, 
despre șansele meteorologice ale 
„meridianului" locului. Pentru 
că, în rest, ceea ce era de făcut 
s-a făcut.

Nici Foca Elena, inginer șef 
al C.A.P.-ului „Drum Nou" Bra
niștea, nu este prea dispusă să 
converseze în legătură cu însă- 
mințările. Grijile sint deopotri
vă de mari pentru toate cultu
rile, atenția neputind fi canali
zată cu prioritate în vreo di
recție. Și la Braniștea e prea 
multă apă în 
construiește 
apa 
este 1 
tul de 
conform rotațiilor, altor culturi. 
Va trebui semănat însă griu. O 
parte din suprafața inițial pla
nificată pentru griu este, încă, 
ocupată cu floarea soarelui. 
„Floarea" este deocamdată, ver
de, cîmpul va fi eliberat peste 
vreo zece zile. Din 850 hectare 
cîte vor fi însămințate cu griu, 
450 sînt încă ocupate cu alte cul
turi. Pînă ce vor fi eliberate, 
celelalte 400 hectare au fost ara
te. discuite, și fertilizate, va 
urma a doua discuire. semințele 
vor fi tratate numai cu două 
zile înainte pentru, a se evita 
„spălarea" lor de eventuale ploi, 
în această situație se vor însă- 
mînța cele 400 hectare și, în pa
ralel, se vor pregăti celelalte 
450 urmînd ca întreaga opera
țiune să fie rezolvată în peri
oada optimă de însămînțare.

Totul este pregătit ni s-a spus. 
Nu ne facem o problemă din 
„campania griului". Mai mult, 
avem convingerea că vom ob
ține 3 000 kg la hectar nu 2 610 
cît am obținut anul acesta".

Așa cum reiese din afirmațiile 
celor cu care am discutat cam
pania de însămințare a griului 
se desfășoară cu maximum de 
forțe și în ritmul necesar. Im
pedimentele, indiferent de na
tura lor sînt și vor fi rezolvate 
în favoarea cooperatorilor. La ni
velul județului Galați cum a- 
testă situațiile existente la fo
rurile superioare, și cum am 
constatat noi, nu numai în a- 
ceste trei cooperative, insămîn- 
țările de toamnă captează for
țele șl atenția necesare. Cum, de 
altfel trebuie să se întîmple 
peste tot.

NICOLAE ADAM

ultimii ani. Se 
un dig, dar 

freatică. deocamdată, 
la suprafață. Pămin- 

' pe deal era destinat

Noua clădire a Liceului industrial de construcții de mașini din 
Capitală.

Foto: ȘTEFAN WEISS

PE ȘANTIERELE

CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE

Noi sorturi
de cartoane

și hîrtie
Specialiștii Combinatului de 

celuloză și hîrtie „Letea" din 
Bacău au realizat, pe baza 
unor studii proprii de cerce
tare noi tipuri de cartoane și 
hîrtie, ridicînd, astfel, gama 
sortimentelor produse la a- 
proape 70. Printre acestea se 
numără cartonul dur vinilizat, 
destinat industriei de auto
mobile, cartonul filtrant, uti
lizat pentru ambalarea sub
stanțelor alimentare lichide, 
cartonul suhort pentru mași
nile de tipărit, benzile pentru 
teleimprimatoare și mașinile 

calculat, hîrtia extrave- 
cu filigran, hîrtia-filtru 

pentru automobile și industria 
petrolieră și altele. Toate a- 
ceste sortimente sint fabricate 
din materii prime indigene, 
cum ar fi caolinul de Harghi
ta, catalizatorii și substanțele 
înălbitoare.

(Agerpres)

Măsuri
hotărtte

pentru înscrierea in grafic!
Pe șantierele școlare ale ju

dețului Iași, constructorii, pre
gătesc noile lăcașuri de invâță- 
mint. Celui interesat de situația 
construcțiilor școlare, Inspecto
ratul școlar județean Iași îi re
comandă cu amabilitate să stră
bată cei 150 de metri pină la 
consiliul popular județean sau 
pină la comitetul județean

ÎMPREUNĂ 
ÎN TUMULTUL

MARILOR ȘANTIERE
O CONTROVERSĂ

Am surprins, concentrate în re
plicile unor țineri, două idealuri 
de viață. Fiecare interlocutor își 
apăra poziția cu vervă și nu era 
deloc dispus să admită că celă
lalt poate avea, cît de cît, drep
tate și el. Despre ce era vorba ? 
încercăm să reconstituim 
gul.

— Orașul, cu viața lui trepi
dantă, orașul mare, numai el iini 
poate satisface nevoia de con
fort. de civilizație și — de ce 
nu ? — de distracții. Și nu mă 
gîndesc numai la mine, ci și la 
nevastă-mea. Oricum, pentru o 
femeie, ce poate fi mai atrăgă
tor decît... vitrinele magazine
lor ? Apoi copiii — numai la 
oraș găsești școli bune, pe ales...

— Nimic din ce consideri tu 
apanaje ale orașului nu ne lip
sește nouă, pe șantier. Hai să 
încercăm o simplă verificare : 
notăm amîndoi. Vreme de o săp- 
tămînă — dar precis și sincer ! 
— cum ne petrecem timpul li
ber, noi și familia noastră. Sînt 
sigur, de pe acum, că nu ne de
pășiți nici ca bogăție și calitate 
a ocupațiilor de după programul 
de lucru, nici ca posibilități de 
pregătire cultural-profesională...

Luînd ca punct de pornire în 
discuția despre viața familiei pe 
șantier această controversă (care, 
după noi. depășește niște opinii 
strict individuale, adepții uneia 
sau ai celeilalte poziții fiind nu
meroși) nu intenționăm să con
struim o pledoarie în favoarea 
șantierului. Considerăm că e 
mai util atît pentru tinerii care 
înlătură de la bun început și 
categoric perspectiva stabilirii 
pe un șantier, cît și pentru cei 
care, trăind acolo nu au ajuns 
să se integreze suficient în noua 
lor viață, să examinăm cîteva 
condiții specifice ale acestei 
vieți.

TEMEIURI DE ÎNCREDERE
De cîte ori nu auzim nemul

țumiri ale tinerilor în legătură cu 
greutatea de a-și face relații, de 
a se cunoaște măcar.

Cînd însă lucrezi pe un șantier, 
e mai ușor, e ceva firesc să-ți iasă 
în cale fete și băieți ale căror 
însușiri să ajungi să le cunoști 
și să le apreciezi, în însăși acti
vitatea comună de muncă și în 
timpul liber.

Firea omului, faptele lui pot 
fi observate mai repede și mai 
lesne în atare condiții decît în
tr-o aglomerare mai mare de 
persoane, cînd doi tineri care se 
plac, au ocazia să se întâlnească 
doar din cînd în cînd, la un 
spectacol, la plimbare, la reuni
uni.

Dacă ești necăsătorit și vrei 
să îți alegi tovarășul sau tova
rășa de viață dintre tinerii li
beri de pe șantierul tău, ai deci 
mai multă garanție că poți face

dialo-

alegerea „în cunoștință de -cau
ză". Contezi, nu numai pe opi
nia ta ci ai la îndemînă și pe 
cei din jur care ca și tine (sau, 
poate, chiar cu mai multă o- 
biectivitate) pot „cîntări" valoa
rea unui om, alături de care 
muncesc și trăiesc. Iar dacă — 
așa cum se întîmplă nu rareori
— familia tînără este constituită 
cînd bărbatul își începe Activi
tatea pe șantier și soția îl ur
mează, nu există, prin acest 
simplu fapt, temei de încredere 
în trăinicia căminului ?

Fete care nu au cunoscut decît 
înlesnirile oferite de confortul 
urban, se acomodează nu numai 
pe acele șantiere unde benefi
ciază (uneori chiar nesperat mai 
mult față de ce au lăsat acasă!) 
de apă caldă curentă, de tere
nuri de tenis, de spectacole și 
magazine bine aprovizionate — 
ci și pe șantierele care nu au a- 
tins încă acest nivel. Cu o singu
ră condiție : a bunei înțelegeri, 
a dragostei adevărate dintre soți.

ALĂTURI MEREU
Relațiile dintre soți — nu ne 

referim acum la cei de pe șan
tier — începute sub semnul în
țelegerii și al dragostei, nu sînt 
ferite din păcate, de blazare, 
răceală, lipsă de respect ajun
gând uneori chiar la dușmănie. 
Printre motivele încriminate a 
degrada aceste relații este și 
timpul. Nu luat în sensul tre
cerii anilor, ci simplu, timpul 
petrecut împreună de cei doi soți 
sau, și mai exact, cel petrecut 
separat.

Solicitări profesionale în locuri 
diferite de muncă, uneori în 
ture diferite, distanța locuinței 
față de aceste locuri, reprezintă 
cauze inițiale ale micșorării du
ratei de timp destinat familiei. 
Lor li se adaugă, datorită obiș
nuinței și plăcerii de a fi cu co
lectivul, cu prietenii de muncă, 
și alte împrejurări care țin, mai 
ales pe bărbați, în afara căminu
lui.

Soțul și tatăl — oaspeți acasă
— fiecare membru al familiei cu 
programul său total diferit de al 
celorlalți, mesele luate de fie
care singur, comunicări lapidare 
prin intermediul biletelor (de 
tipul „încălzește-ți supa și repară 
fierul de călcat") sînt fenomene 
nespecifice vieții pe șantier. Aici 
ești, în mod paradoxal la prima 
vedere, mai legat de ai tăi și 
totodată, mai puternic legat de 
munca ta profesională, de colec
tivul în care lucrezi.

Este un loc comun 
despre acest colectiv 
prinde, în fond, pe toți 
tr-un 
mare familie".
însă, 
în familiile noastre mici, există 
nu numai avantaje ale apartenen
ței la un asemenea colectiv.

a vorbi 
care cu
cei din- 

șantier — ca despre „o 
Trebuie înțeles 

că așa cum se întîmplă și

Foto: VASILE RANGA

Tinerii soți cîștigă pentru ei, 
lucrînd împreună pe un șantier, 
timp pe care și-l petrec împre
ună dar — ca membri ai marii 
familii a șantierului — au și a-
numite obligații. Ești mereu în 
atenția celor din' preajma ta, ți 
se cunosc, comentează și apre
ciază comportarea, relațiile.

E parcă nevoie de mai mare 
răspundere față de ținuta, față 
de faptele proprii, de mai mare 
grijă ca nici o fisură să nu a- 
pară atît în ceea ce privește 
demnitatea personală cît și inte
gritatea familiei. Că acest lucru 
este posibil o demonstrează soții 
care își trăiesc bucuria de a îm- 
bătrîni alături, muncind de cînd 
se știu pe șantierele țării 1

Și dacă, temporar, unul dintre 
soți, mai ades familia, rămîne să 
trăiască în altă parte, îngrijind 
niște părinți bolnavi sau conti- 
nuîndu-și exercitarea profesiunii? 
Pentru a veghea la trăinicia ti
nerei familii este nevoie de ceva 
mai mult decît a dovedit că se 
poate face statornica Penelopa. 
Ca fiecare dintre cei doi soți 
să-și vadă împăcați de munca 
lor, despărțirea nu poate fi tra
casare, îndoială, sentiment al e- 
liberării, suspiciune, amenințare.

Se cere o matură cîntărire a 
ceea ce este dator fiecare să 
facă, în numele dragostei și al 
respectului față de sine, de ce
lelalte. Cînd sînt și copii la mij
loc, absența unuia dintre părinți 
— cel plecat pe șantier — tre
buie să fie cît mai puțin sensi
bilă. Important este ca ei să în
țeleagă responsabilitatea muncii 
tatălui și să-l privească nu ca pe 
un „sacrificat" ca să le asigure 
lor o bunăstare la care au ori
cum dreptul — ci ca pe un om 
drag, așteptat cu bucurie în casă, 
căruia se străduieșc să-i facă, 
cum pot, prin mici atenții, mai 
puțin greu de suportat faptul 
că nu sînt cu toții împreună.

Dr. LUMINIȚA GHIVIRIGA

Bețele ambiției
în roatele

unei nunți posibile
în vacanta pe care am pe- 

trecut-o la (ară, am cunoscut 
doi tineri, o fată și un băiat, 
aflați într-o situație pe care 
eu o consider cel puțin deli
cată. Amîndoi sînt la vîrsta 
la care căsătoria nu mai re
prezintă un eveniment înde
părtat, se cunosc din copilă
rie, se iubesc, sînt calificați 
într-o meserie, vor să facă o 

și frumoasă 
pot face.

! mai trist 
e fap-

nuntă mare 
și totuși 
Ceea ce 
în toată povestea, 
tul că cei doi au început 
să se consoleze, să se obișnu
iască cu gîndul că nunta nu 
va mai avea loc. Iată însă 
ce-i împiedică să-și unească 
destinele : băiatul, care a co
pilărit la sat, locuiește acum 
intr-un oraș mare, este strun
gar, priceput în meseria sa, 
o iubește și este dator s-o 
practice (în urma școlarizării 
a încheiat un contract cu 
uzina unde lucrează). In plus, 
e singurul sprijin al mamei 
sale care este foarte bolnavă, 
fiind deseori internată în spi
tal. Este evident faptul că nu 
poate părăsi orașul. Deci ar 
rămîne ca fata să-l urmeze 
după căsătorie. însă ea este

n-o 
este

calificată într-o muncă agri
colă, ține la meseria ei, prin 
hărnicie și dăruire a cîștigat 
dragostea oamenilor din jur. 
Aceasta însă nu constituie 
motivul hotărîtor pentru care 
nu poate părăsi locurile na
tale. Părinții îi interzic cu 
desăvârșire să plece din sat, 
chiar după căsătorie, cu alte 
cuvinte viitorul soț va tre
bui, vrînd-nevrînd, să le fie 
consătean. Sînt foarte fermi 
în hotărîrea lor, e unica lor 
fiică iar dînșii sînt destul de 
bătrîni, pensionari amîndoi. 
Deci, nici fata nu poate pleca 
din localitate. Aceasta fiind 
situația, se pare că cei doi nu 
se pot căsători cel puțin în a- 
cest moment. Timpul, însă, 
se scurge în defavoarea lor. 
Și ei și eu sîntem în mare 
dilemă. Ce-ar putea face ? Să 
renunțe ? Sau să se căsăto
rească totuși dar să stea la o 
depărtare de două sute de 
kilometri unul de celălalt ? 
Cred că cei mai în măsură

găsească soluția optimă 
aceia care au trăit situa- 
asemănătoare. Ar fi un

Am citit cu mult interes 
articolele apărute la rubrica 
„Familia tînără" și am întîl
nit acolo o serie de situații 
prin care am trecut și eu. De 
aceea vreau să-mi spun și eu 
cuvîntul privitor la prietenia 
dintre băieți și fete, la felul 
în care se poate porni la o 
căsătorie. Și eu sînt ceea ce 
se cheamă un băiat urît și, 
din cauza fizicului, am întîm- 
pinat uneori greutăți încer- 
cînd să mă apropii de cite o 
fată. Acest lucru însă nu m-a 
descurajat, nu mi-a schimbat 
caracterul și nici nu m-a fă
cut să cred că pe mine nu 
mă va iubi nimeni.

Cred cu toată tăria că ale- 
gîndu-ți o prietenă sau o to
varășă de viață nu înseamnă

Despre soțul
rămas

in urma

să 
sînt 
t’i 
ajutor prețios.

GH. MILICI 
elev, Breaza

RESPONSABILITATEA PĂRINȚILOR
M-au impresionat mult u- 

nele cazuri apărute la rubrica 
„Familia tînărS", de unde 
am înțeles că mai sînt unii 
părinți care visează pentru 
copiii lor averi și o viață de 
huzur. Asemenea părinți care 
trag speranța profitului fără 
muncă, din curtea vecinilor, 
otrăvesc adesea sufletul tine
rilor cu o concepție așa-zis 
„materialistă", de fapt cu fe
lul lor de a gîndi mai mult 
decît burghez, care nu are ce 
căuta în societatea noastră. 
Ei sînt factorii principali

care strică viitorul cămin al 
unor tineri, care subminează 
încrederea, și fericirea unor 
tinere familii. îndemnîndu-i 
pe copii (sau chiar obligîn- 
du-i!) să vadă în viitorul soț 
doar mașină, 
ment și... oraș 
țară și mă mîndresc cu asta I) 
asemenea părinți aduc 
mare prejudiciu moral nu nu- 
numai acelor tineri ci și so
cietății noastre, care face 
eforturi pentru a sădi în min
tea și comportarea tuturor 
dragostea pentru cu totul alte

bani, aparta- 
(eu sînt de la

un

valori. Astăzi „cinstea" fie
cărui om de la noi se poate 
cîșțiga doar prin muncă și 
disciplină, nicidecum pe alte 
căi, fie chiar și „căsătoriile" 
norocoase visate de unii. Și 
numai acelea sînt căsătorii cu 
adevărat fericite, în care baza 
e dragostea, munca, înțele
gerea și cinstea, nu lustru) 
unei avuții nemeritate.

ION MADULARU 
muncitor electronist

București

să te gîndești numai la situa
ția materială a familiei sale 
ori la fizicul ei, ci, în primul 
rînd, la inteligența și morali
tatea persoanei respective. Și 
în acest caz pot însă apare 
diferențe între soți, între oa
meni în general. Asta, însă, 
nu înseamnă că nu mai pot 
trăi împreună doi tineri nu
mai pentru că unul din ei are 
cu două sau trei clase de 
școală mai puțin. Acest gînd 
m-a frămîntat de multe ori și 
am ajuns la concluzia că prin 
căsnicie aceste diferențe tre
buie înlăturate, că soțul ră
mas în urmă trebuie ajutat 
să-și ridice nivelul de cultură. 
O asemenea căsnicie este 
lăudabilă din toate punctele 
de vedere. Aceasta mă face 
să consider că un soț este 
frumos numai atunci cînd, 
dincolo de fizic, știe să se 
poarte cu soția (și invers), să-i 
pună în valoare calitățile mo
rale, cînd știe să întrețină în 
familie o atmosferă de bună 
cuviință și respect reciproc, 
să întrețină dorința de mai 
bine.

Încheie transmițînd redac
ției un cald salut ostășesc, 
urări de succes în reflectarea 
vieții tinerilor din patria noas
tră socialistă.

Soldat NESTOR MIREL

U.T.C. pentru toate informații
le. Trezește mirare absența 
respectivei situații la beneficiar. 
„Aceasta nu înseamnă că nu 
există între noi și inspectorat, 
o colaborare, dar atita timp cit 
treburile merg bine, ei nu au de 
ce să intervină — ne-a spus in
ginerul Iulian Ștefănescu de la 
Direcția tehnică — investiții a 
consiliului popular județean.

Intr-adevăr, afirmația „trebu
rile merg bine“ reflectă o reali
tate pe care am constatat-o ul
terior. La cele 48 de obiective 
școlare aflate in construcție in 
județ, totalizind 135 de săli de 
clasă plus 14 laboratoare numai 
pentru puține s-a prelungit ter
menul de dare in folosință.

Școala „Alexandru cel Bun“ 
este pină în prezent o construc
ție la fel de nouă și impunătoa
re ca și cartierul ieșean în care 
va funcționa. Poți să iți dai sea
ma că nu este un bloc de locu
ințe și nici o întreprindere in
dustrială, observind numai tipul 
de ferestre, evocator de amintiri 
școlare cu care ne-au obișnuit 
de mulți ani proiectele de școa
lă tip. în viitoarea curte a șco
lii l-am întîlnit pe inginerul 
Stăcescu Dumitru conducător al 
loturilor trei structuri și trei 
finisaj al T.C.I. de la care am 
aflat cum vor reuși constructorii 
să termine școala cu o lună mai 
devreme. „în tot ceea ce a de
pins de noi nu am admis nici o 
întirziere, de altfel, era și nor
mal să dăm prioritate școlii și 
creșei din apropiere".

Ceea ce nu am aflat din pro
centele înregistrate pe hirtie, 
a fost faptul că pe șantierul 
internatului Liceului pedagogic 
de educatoare o derogare de la 
I.S.A.R.T. București pentru 
structura de rezistență la un 
proiect de școală tip poate întîr- 
zia construcția cu cîteva săptă- 
mîni. Numai prin accelerarea 
ritmului de execuție și prin e- 
forturi apreciabile, colectivele de 
muncă vor reuși să termine lu
crarea. Asta întrucît săptămînl 
de zile au fost necesare pentru 
a se demonstra că furnizorii 
locali nu au fabricat anul aces
ta tipul de cărămidă prevăzut 
în proiect. Pierderea de timp

ar fi fost evitată dacă s-ar 
fi prevăzut o gamă mat 
largă de materiale, adapta
bilă la posibilități locale. Pier
dere din timpul economisit de 
beneficiarul de investiții care a 
asigurat amplasamentele libere, 
documentația cu un an de zile 
mai devreme, comenzi eșalonate 
pentru materiale, măsuri organi
zatorice corespunzătoare.

Situațiile de pe hîrtie nu men
ționează nici că pot exista în- 
tirzieri de 30 de zile din lipsa 
unor utilaje in cadrul termenu
lui de execuție (!) care este to
tuși scurtat cu 10 zile (!), si
tuație care îi pune pe construc
tori. fără îndoială în fața unor 
termene impresionant de elas
tice. Astfel Liceul nr. 4 va putea 
recepționa atelierul și laborato
rul la termen. în ciuda autocra- 
nului (macara) cel greu de găsit 
pe șantierul nr. 2 al T.C.I.

în Popricani se construiește o 
școală generală cu 10 clase pen
tru 500 de elevi, care, începir.d 
de la 15 septembrie își va primi 
beneficiarii.

Cunoștința cu viitorii săi 
elevi școala a făcut-o încă de pe 
cind nu era decît un șanț pentru 
fundație.

La școală elevii au ajutat cînd 
r ■■ ‘
tov. Eugen Vornicu, ptS... 
comunei care are ambiția 
facă in Popricani o școală 
frumoasă decît cele din 
Dar noua școală nu are 
coșuri. Primarul s-a hotărît .... 
plece la București — de unde se 
așteaptă de două luni de zile 
avizul Ministerului minelor, geo
logiei și petrolului — să intervi
nă direct, Întrucît școala nu poa
te funcționa fără coșuri. Dar și 
alte emoții nu i-au ocolit 
constructori. Dacă vîntul 
puțin mai tare, lumina 
stinge la Popricani, 
fiind singurul transformator 
xistent și care nu face față 
licitărilor.

Pină la începerea cursurilo» 
școlare au mai rămas puține zi
le. Nu era cazul ca și Inspecto
ratul școlar județean să cunoscă 
greutățile cu care se confruntă 
constructorii ?

VASILE CÎRJE

și cit a fost nevoie — ne-a spus 
, primarul 

să 
mai 
Iași, 
încă 

să

pe 
bate 

se 
vinovat .

e-
so-

CU 374 KW PE TONA 
DE PRODUS

(Urmare din pag. I)

chimiștilor Vîlceni. Această 
ție, singură, consumă lunar 
la 67 000 kwh, din energia_
tribuită în procesul de produc
ție pe întreaga platformă.

Metoda s-a dovedit bună și va 
fi utilizată în continuare. Tot
odată, s-a ajuns să se evite ar
derea rezistențelor. Pentru pre- 
întîmpinarea apariției acestor fe
nomene, în secția clorosodice, 
două echipe, formate din cîte 6 
oameni, întrețin instalațiile și 
supraveghează șuntarea celule
lor ; asistența tehnică a fost în
tărită prin transferarea de la ser
viciul energetic (secția electro 
A.M.A.) a unui inginer. Urma
rea acestor măsuri : secția func
ționează constant de cîteva luni 
cu 200 K.A., în loc de 180 K.A. 
S-au luat măsuri pentru procu
rarea pieselor de schimb pentru 
șunturi (o parte fiind confecțio
nate în combinat). Rezultate po
zitive sînt și la oxoalcooli, unde 
consumul specific a fost redus 
de Ia 2020 kwh pe tonă la 1646 
kwh. Principala cale — evitarea 
și înlăturarea rapidă a avariilor. 
Pe perioada cît se produce ava
ria, se știe, consumul specific de 
curent este mare. Evitarea situa
țiilor de acest fel se face mai 
ales printr-o serie de lucrări pe 
partea electrică.

sec- 
pînă 
dis-

MAI PUTIN
— Iar asemenea lucrări, no 

informează tînărul inginer Mihai 
Cuprian, șeful secției electro 
A.M.A., — s-au făcut foarte 
multe. S-a executat, de pildă, a- 
limentarea independentă a pom
pelor de mercur. In curs de exe
cuție se află alimentarea inde
pendentă a comenzilor de la ce
lulele de electroliză, repartiția u- 
niformă a consumatorilor pe ta
blouri de distribuție suplimen
tare pe sectoare, pentru ca, în 
caz de scurt-circuit pe tablouri, 
fabrica să poată porni cel puțin 
cu jumătate de capacitate. Uti
lajul a fost deja comandat.

Am aminti alături de acestea 
— și nu sînt numai ele — con
centrarea și suplimentarea unor 
semnalizări, de anumiți para
metri, la pupitrul de comandă și 
control al funcționării compre- 
soarelor de lichefiere clor. Lu
crarea aparține tînărului maistru- 
pilot Ion Almariei și ea reduce 
timpul de depistare a unei a- 
varii, ușurează supravegherea și 
funcționarea compresoarelor. E- 
xemplele ar putea continua. Ele 
relevă același fapt : reducerea 
consumului specific de energie 
electrică depinde de oamenii din 
secție, de modul în care fiecare 
își face datoria.
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VIZITA OFICIALĂ A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Ceremonia decorării 
tovarășului Nicolae Ceaușesciî 

cu Ordinul „Jose Marti“

RECEPȚIE ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

» » 1

OFERITĂ DE COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
în Sala de marmură a Pala

tului Revoluției din Havana a 
avut loc, miercuri seara, cere
monia decorării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, cu Ordinul „Jose 
Marți", cea mai înaltă distincție 
a Republicii Cuba.

Dind citire decretului prin 
care se conferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acest înalt 
ordin, tovarășul Osvaldo Dor- 
țicos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, a reliefat perso
nalitatea de revoluționar a con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, luptător hotărit îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, prieten sincer al poporului 
și revoluției cubaneze, a cărui 
vizită reprezintă un aport re
marcabil Ia dezvoltarea în con

Alamarul—un nou și modern
cartier al Havanei—salută

cu căldură pe inalții oaspeți
români

Programul zilei a doua a vi
zitei oficiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Cuba a 
înscris cunoașterea nemijlocită 
a noului cartier Alamar, mîn- 
drie a locuitorilor capitalei cu
baneze.

Imediat după încheierea con
vorbirilor oficiale de joi dimi
neața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii 
Fidel Castro Ruz, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, Vilma Espin, 
Carlos Rafael Rodriguez și alți 
conducători cubanezi, s-au în
dreptat spre acest veritabil mi- 
crooraș, aflat în plină construc
ție. Cartier oarecare înainte de 
revoluție, Alamarul s-a înfățișat 
astăzi oaspeților români nu nu
mai ca un vast complex de noi 
locuințe, moderne, ci și ca un 
simbol al conștiinței înaintate 
a constructorilor din Cuba so
cialistă.

Solii poporului român și con
ducătorii cubanezi au putut 
străbate astăzi un cartier cu- 
prinzind sute de blocuri noi, 
care adăpostesc peste 25 000 de 
persoane.

In anul 1971, Alamarul a de
venit scena unei experiențe 
care avea să se extindă apoi 
în intreaga Cubă socialistă — 
mișcarea microbrigăzilor, echipe 
de,muncitori, tehnicieni și func
ționari care au hotărît să trea
că Ia rezolvarea problemei lo
cuințelor prin munca patrio
tică, primind de la stat numai 
mijloacele materiale necesare 
construcțiilor. Cu doi ani și ju
mătate în urmă au fost puse, 
astfel, temeliile primului an
samblu de locuințe din vastul 
complex care este astăzi Ala
marul. Microbrigăzile cuprind 
peste 3 400 de membri, care 
muncesc cu abnegație în timpul 
lor liber, la desăvîrșirea acestui

Entuziastă primire populară
in orașul-port Matanzas

Străbatem o regiune căreia 
natura i-a dăruit cu generozi
tate frumuseți unice. De o parte 
și de alta a unei autostrăzi mo
derne, se deschide privirilor un 
peisaj dominat de verdele in
tens al vegetației tropicale. 
Coline domoale acoperite de 
brîuri nesfirșite de palmieri, 
văi cu ierburi înalte, tufe de 
leandri punctînd din cînd in 
cind cu roșul pal al florilor lor 
șesurile verzi — sînt cîteva din 
imaginile surprinse din goana 
mașinii. Pe crestele colinelor 
distingem detașate în zare si
luetele unor călăreți purtind pe 
cap tradiționalul sombrero. Pe 
porțiuni largi, șoseaua se în
tinde de-a lungul țărmurilor 
scăldate de apele calde ale 
oceanului.

Autostrada străbate întinse 
plantații de sisal din mijlocul 
cărora se înalță instalații pe
troliere de foraj — cea mai 
mare parte din ele livrate _ de 
România în cadrul acordurilor 
de cooperare dintre cele două 
țări. In această zonă lucrează 
umăr la umăr petroliști cuba
nezi și străini la explorarea te
renurilor petrolifere de pe 
coasta de nord a Cubei.

Ne apropiem de localitatea 
Matanzas. La intrarea în oraș, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

tinuare a legăturilor dintre ce
le două partide și țări, o măr
turie a solidarității poporului 
român, căruia poporul Cubei îi 
acordă o înaltă apreciere.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Aș dori să 
mulțumesc Guvernului Revo
luționar pentru că în această 
seară mi-a înmînat acest inalt 
Ordin al Cubei care în mod 
semnificativ poartă numele e- 
roului național Jose Marti, con
ducător, in urmă cu aproape 
un secol, a luptei de eliberare 
națională și socială a Cubei.

Aș dori să văd în acordarea 
acestei distincții o expresie a 
relațiilor de prietenie dintre 
partidele noastre comuniste, 
dintre popoarele român și cu
banez, care, sub conducerea 
partidelor lor comuniste, făuresc 
orinduirea nouă, socialistă.

Totodată, văd în aceasta o do
vadă a solidarității dintre par- 

cartier denumit in Havana „rod 
al conștiinței celor ce muncesc". 
Alamarul va avea intr-un viitor 
apropiat 60 000 de locuitori, ur- 
mind ca în perspectivă el să 
adăpostească 200 000 de oameni.

Microorașul dispune de obiec
tive importante în planul eco
nomiei naționale, școli, com
plexe comerciale, spații verzi 
generos așternute — toate a- 
cestea făcmd din Alamar una 
dintre cele mai frumoase așe
zări urbane din Cuba.

Deși sub o ploaie torențială, 
noul cartier a întîmpinat sărbă
torește oaspeții români. De-a 
lungul traseului erau arborate 
drapelele de stat ale patriei 
noastre. Fațadele blocurilor și 
balcoanelor erau împodobite cu 
stegulețe tricolore. Pretutindeni 
puteau fi văzute portrete ale 
conducătorului partidului șl sta
tului nostru, precum și urarea, 
în spaniolă și română — „Bine 
ați venit tovarășe Nicolae 
Ceaușescu". Pe pancarte și ban
derole viu colorate erau înscrise 
urări de bun venit : „Salutăm 
călduros solii poporului frate 
român", „Trăiască prietenia 
dintre popoarele cubanez și ro
mân".

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

După vizitarea cartierului 
Alamar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășii Fidel Castro, Osvaldo 
Dorticos Torrado, ceilalți con
ducători de partid și de stat 
cubanezi, s-au îndreptat spre 
stațiunea balneoclimaterică Va- 
radero, aflată pe coasta Ocea
nului Atlantic, In provincia 
Matanzas.

Fidel Castro sînt salutați de 
Luis Martinez Pello, al doilea 
secretar al comitetului provin
cial de partid, de alți membri 
ai comitetului.

Matanzas este un oraș-port 
cu o populație de peste 100 000 
de locuitori, mulți dintre ei lu- 
crînd în fabricile de sisal, de 
îngrășăminte chimice, în rafi
năriile de zahăr și în celelalte 
unități industriale care definesc 
profilul economic al provinciei. 
Notăm, de asemenea, existența 
aici a unor întreprinderi de 
prelucrare a pieilor, considerată 
printre cele mai mari din Ame
rica Latină.

Pe străzile orașului s-au adu
nat aproape toți locuitorii pen
tru a face conducătorilor Româ
niei și Cubei o entuziastă pri
mire populară. Ei au venit cu 
stegulețe românești și cubaneze, 
cu pancarte și portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Și 
aici diferite colective de muncă 
vin să-1 salute pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Pe o imensă pancartă 
cu chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe fondul tricolorului 
românesc scrie : „Bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu". 
De pe trotuarele înțesate de 
oameni, de la balcoane, ferestre 
și de pe terasele clădirilor o 

fidele și popoarele noastre în 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru afirmarea în 
lume a dreptului popoarelor de 
a fi deplin stăpîne pe propriile 
lor destine.

Sînt deosebit de impresionat 
de primirea călduroasă pe care 
ne-ați rezervat-o astăzi, dum
neavoastră și populația capitalei 
Cubei revoluționare. Am văzut 
și văd în aceasta o expresie a 
dorinței de a dezvolta larg re
lațiile dintre popoarele noastre. 
Așa cum poporul român și-a ma
nifestat sentimentele sale cu 
prilejul vizitei tovarășului Fidel 
Castro în România, tot așa, în 
manifestarea de astăzi a popu
lației capitalei dumneavoastră, 
constat voința popoarelor noas
tre de a conlucra pentru victoria 
socialismului, păcii și colaboră
rii internaționale.

Fără îndoială, popoarele noas

mulțime veselă, exuberantă își 
exprimă bucuria de a avea în mij
locul ei pe conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări. 
Se agită eșarfe multicolore, se 
cintă, se dansează. Formații mu
zicale populare — combos — în 
care se disting ca instrumente 
tipice maracas, bongos (mici 
tobe), tambores, execută melodii 
folclorice ritmate. In momentul 
trecerii cortegiului oficial, în 
dreptul unui depou de locomo
tive se aud în semn de' salut 
sunetul sirenelor, ca și claxonul 
puternic al autovehiculelor din 
oraș. ■ .

Cortegiul trece prin dreptul unei 
întreprinderi de prelucrare a 
pieilor, întreprindere ai cărei 
muncitori au ținut să salute 
într-un mod original vizita soli
lor României socialiste : pe o 
pancartă mare ei au scris „Sa
lutăm pe Nicolae Ceaușescu prin 
îndeplinirea sută la sută a sar
cinilor de producție". In mulțime 
zărim, de asemenea, pancarte 
pe care stă scris : „Viva 
Nicolae", „bienvenida companera 
Elena Ceaușescu". La ieșirea 
din oraș se ridică un modern 
complex școlar. O mulțime de 
tineri și tinere imbrăcați în 
uniforme militare salută la tre
cerea oaspeților. Sînt așa-numiții 
„Camilitos", elevi și eleve ai 
școlii militare ,,Camilo Cienfue- 
gos", care poartă numele unuia 
dintre eroii Revoluției cubaneze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
LA MONUMENTUL LUI JOSE MARTI

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o co
roană de flori la monumentul 
închinat memoriei marelui pa
triot și revoluționar cubanez 
Jose Marti, martir al luptei de 
eliberare națională și socială a 
Cubei. 

tre, român și cubanez, acționea
ză pentru a dezvolta colabora
rea cu toate țările socialiste, cu 
toate popoarele. Prietenia din
tre ele corespunde intereselor 
victoriei socialismului în țările 
noastre, fericirii și bunăstării 
lor, cauzei socialismului și pă
cii din întreaga lume.

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

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este călduros felicitat și îm
brățișat de tovarășii Fidel Cas
tro Ruz. Osvaldo Dorticos Torra
do, Rauț Castro, Carlos Rafael 
Rodriguez, de alți conducători 
de partid și de stat cubanezi.

In încheierea ceremoniei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
fotografiat cu tovarășii Fidel 
Castro Ruz și Osvaldo Dorticos 
Torrado.

și Fidel Castro răspund cu prie
tenie din mașina deschisă. într-o 
aită mașină deschisă se află 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Vilma Estin de Castro, pre
ședinta Federației femeilor cu
baneze.

In continuare, coloana oficia
lă se îndreaptă spre stațiunea 
balneară Varadero, situată la 30 
de kilometri de Matanzas, pe 
țărmul Atlanticului. Numeroși 
oameni ai muncii veniți la 
odihnă în această localitate, 
care în trecut era loc de huzur 
pentru bogătașii străini și au
tohtoni, părăsesc plajele îmbie- 
toarp pejrtcu a veni în întînpjji— 
narea conducătorilor României 
și Cubei, Și aici, aceeași spon
tană manifestare a sentimente
lor de prietenie care leagă cele 
două popoare constructoare ale 
socialismului.

Prin întreaga sa desfășurare, 
ziua de joi a adăugat noi ele
mente caracteristice ambianței 
de prietenie și solidaritate mi
litantă în care decurge vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Cuba.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION CÂRJE
ROMULUS CĂPLESCU 
RADU PASCAL
MIHAI FABIAN

Telefoto :
RADU CRISTESCU
ION DUMITRU

Ansamblul monumental aflat 
în Piața Revoluției este ridicat 
pe o colină care domină orașul 
și este durat în marmură albă, fi
ind alcătuit din statuia eroului 
cubanez revoluționar, străjuită 
de șase stîlpi simbolizînd cele 
șase provincii ale țării. In spa

COMUNIST DIN CUBA Șl GUVERNUL REVOLUȚIONAR 
AL REPUBLICII CUBA

Miercuri seara, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba și Guvernul Revoluționar 
al Republicii Cuba au oferit în 
saloanele Palatului Revoluției o 
recepție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Fidel 

tele statuii se profilează un o- 
belisc inalt de 105 m. Esplanada 
care se deschide la poalele co
linei este locul tradițional de 
desfășurare a marilor adunări 
populare.

Ceremonia începe prin into
narea imnurilor de stat ale 

Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-mi- 
nistru al Guvernului Revoluțio
nar, Osvaldo Dorticos Torrado, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Republicii, cu soția, Râul 
Castro Ruz, al doilea secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar, cu soția, Car
los Rafael Rodriguez și Râul 
Garcia Pelaez, membri ai Se

Cubei și României. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au păstrat un 
moment de reculegere.

La solemnitate, au participat 
Ștefan Andrei. George Maco
vescu, Bujor Almășan și alte 
personalități oficiale române. 

cretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba, Sergio del Valle și Ra
miro Valdes, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, Pedro Miret Prieto și 
Belarmino Castilla, viceprim- 
miniștri ai Guvernului Revo
luționar, alți conducători de 
partid și de stat cubanezi.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bujor 
Almășan, celelalte persoane ofi

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Nicu Ceaușescu, 

vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, a avut o în- 
tîlnire cu Luis Orlando Domin
guez, prim-secretar al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba, 
Ismael Gonzales, președintele 

• Amplă reflectare 
î în presa

Întreaga presă cubaneză de 
joi publică ample materiale 
consacrate vizitei tovarășului 

. Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescb, în Cuba. 

i Sub o mare fotografie, care 
domină prima sa pagină, zia
rul „GRANMA", organ al 
C.C. al P.C. din Culta, pu- 

' blică o bogată relatare de la 
primirea făcută de populația 
Havanei solilor poporului ro
mân. „Caldă primire lui 

1 Nicolae Ceaușescu și persoa
nelor oficiale care îl însoțesc" 
este titlul relatării sub care 
ziarul scoate în evidență 
bucuria cu care sutele de mii 

, de locuitori ai Havanei au în
tîmpinat pe conducătorul 
partidului și statului nostru. 
Ziarul publică o întreagă pa
gină cu fotografii, redînd cele 
mai semnificative momente 
ale primirii oficiale și ale en
tuziasmului de masă de pe 
aeroportul „Jose Marti" și de 
pe traseul care leagă poarta 
aeriană a Cubei de centrul 
orașului. „Ceaușescu, însoțit de 
Fidel și de Dorticos, salutînd 
mulțimea care a venit la 
aeroport să ureze bun venit 
solilor poporului român", 
„Mulțimea prezentă la aero
port întinde mâinile lui 
Ceaușescu, care răspunde 
călduros saluturilor", „Trăias-

l

5 
?

ciale care îl însoțesc pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Havana. Erau prezenți Petre 
Ionescu, ambasadorul țării noas
tre în Cuba și Nicolas Rodri
guez Astiazarain, ambasadorul 
Cubei în România.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Federației studenților universi
tari, cu alți conducători ai or
ganizațiilor de tineret și stu
dențești din Cuba.

Au fost abordate, cu acest 
prilej, probleme legate de dez
voltarea colaborării dintre orga
nizațiile de tineret și studen
țești din cele două țări.

cubaneză I
I 

că prietenia dintre poporul 
cubanez și poporul român — 
înscrise în românește pe 
pancarte purtate de populația > 
Havanei", „Un aspect al . 
bulevardelor capitalei în \ 
timpul trecerii coloanei oficia- , 
le poate demonstra dragostea j 
cubanezilor față de poporul I 
român" — sînt cîteva din ex
plicațiile date fotografiilor | 
publicate de ziar. ,<

Ceremonia înmînării ordi- | 
nului „Jose Marti", cea mai J 
înaltă distincție cubaneză, I 
conferit tovarășului Nicolae < 
Ceaușescu, este consemnată , 
de presă, fiind însoțită de ’ 
aprecierea meritelor sale deo
sebite. Ziarele informează 
despre începerea convorbirilor , 
oficiale dintre cei doi con- C 
ducători de partid și de stat I 
și despre marea recepție ofe- < 
rită în onoarea tovarășului 1 
Nicolae Ceaușescu și a tova- ( 
rășei Elena Ceaușescu la Pa- J 
latul Revoluției. S

Posturile de radio și televi- J 
ziune cubaneze au transmis X 
ample relatări despre prima J 
zi a vizitei tovarășului Nicolae S 
Ceaușescu și a tovarășei Elena ( 
Ceaușescu, despre convorbiri- T 
le oficiale, despre activitatea f 
conducătorului partidului și 1 
statului nostru în prima zi a l 
vizitei sale în Cuba. J
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„Fot marea unei concepții înaintate despre viață nu se poate 
realiza fără cunoașterea cuceririlor științei, începînd cu apariția 
vieții pe pămint, întregul proces de formare a omului, de dei- 
voltare a societății și a diferitelor concepții filozofice și terminind 
cu noile descoperiri ale științei moderne", arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea la Plenara CC. al P.C.R. din noiembrie 
1971. Educarea materialist-științifică a tineretului, constituie una 
din principalele direcții ale activității ideologice. Incercînd să-și 
aducă contribuția nemijlocită și să sprijine totodată activitatea 
susținută pe frontul educației materialist-științifice, ziarul nostru 
îsi îmbogățește preocupările din acest domeniu cu o nouă ru
brică : „Universul văzut de aproape". Vom prezenta periodic

sub acest generic, articole privind apariția și evoluția universului, 
explicația științifică a fenomenelor naturii, ale vieții. Cititorii 
vor găsi în cadrul rubricii tratate cele mai diverse probleme ale 
științei contemporane, toate bazate pe argumente științifice și 
demonstrații, adecvate nivelului actual de cunoaștere a oameni
lor societății noastre, cu un înalt nivel de pregătire politică) și 
culturală. „Universul văzut de aproape” își propune să fie un 
mijloc al dezvoltării gindirii materialiste, al combaterii concep
țiilor retrograde, mistice. Fapt pentru care, în spațiul acestei 
rubrici, ne propunem de asemenea, să răspundem cu prompti
tudine la întrebările pe care ni le vor adresa tinerii.

CÎND Șl CUM 
A APĂRUT LUMEA ?
în anul 1929 astronomul american E. 

Hubble a descoperit că galaxiile se înde
părtează de noi. cu viteze care cresc pro
porțional cu distanța. Actualmente, cele 
mai bune determinări precizează această 
viteză de îndepărtare la 55 km. pe se
cundă, pentru depărtări de 3,26 milioane 
ani-lumină ; cit privește o nebuloasă ex- 
tragalactică, la o distanță dublă ea se va 
îndepărta de noi cu o viteză dublă. Cele 
mai îndepărtate galaxii optice și radio 
(emițînd radiounde) cunoscute „fug" de 
noi cu o viteză cit jumătate din viteza 
luminii și sînt la distanța de cîteva mi
liarde ani-lumină.

Calculul vitezei de îndepărtare se face 
pe baza deplasării spre roșu a liniilor 
spectrale, datorită fenomenului Doppler, 
în anul 1963 s-au descoperit niște aștri 
ciudați, quasarii. care au aspectul unei 
stele obișnuite dar putîrd fi de o sută 
de ori mai strălucitori decit o întreaga 
galaxie. Ei înfățișează în spectru liniile 
deplasate spre roșu, fiind deci corpuri 
extragalactice îndepărtate. Actualmente 
un quasar descoperit anul trecut : „OH471" 
are o deplasare spre roșu record de 3.4, 
care duce, folosind formula lui Doppler 
clasică, la o viteză de 3,4 ori viteza luminii ! 
Lucrul acesta este însă absurd, așa că 
calculind viteza de îndepărtare după for
mula Doppler relativistă se dovedește că 
acest quasar fuge, de fapt, de noi cu o 
viteză ceva mai mare de 90 la sută din 
viteza luminii ! El se află la o depărtare 
de aproximativ zece miliarde ani-lumină 
de noir

încă înaintea descoperirii fugii galaxii
lor, s-au construit pe baza teoriei relati
vității „modele de univers", din care unele 
prevedeau acest fenomen. (Printre pri
mele modele cosmologice relativiste sînt 
acelea a lui A. Fridman — 1922). Avind 
în vedere expansiunea universului și pre- 
supunînd că galaxiile și-au păstrat aceeași 
viteză în trecut se ajunge la concluzia că 
ele au fost conținute intr-un spațiu 
extrem de mic, a cărei densitate tindea 
către infinit cu 18 miliarde de ani in 
urmă. Cu alte cuvinte, se ajunge la o 
singularitate matematică, din care, ulte
rior, s-a dezvoltat universul, sub forma 
pe care o cunoaștem azi. Data exactă 
cind s-a produs această singularitate, de
numită de unii „originea universului", 
depinde, chiar, în teoria relativității și de 
alți parametri, în special de un parametru 
de dezaccelerare, care ne spune în ce 
măsură viteza de expansiune scade cu 
timpul. După valoarea, care pare cea mai 
probabilă la ora actuală a acestui para
metru și cu constanta de expansiune de 
55 km/sec/3,26 milioane ani-lumină, epoca 
singularității a avut loc cu zece miliarde

Prof.dr.doc. CĂLIN POPOVICI

de ani în urmă. Trebuie accentuat că 
acest parametru este. însă departe de a fi 
cunoscut eu destulă precizie. De valoarea 
lui depinde dacă spațiul este finit sau nu, 
și dacă expansiunea se va prelungi la 
infinit sau se va opri, urmată fiind de o 
contracție și apoi de altă expansiune. 
Iată de ce unele persoane neprevenite 
sau de rea-credință ar putea căuta în 
expansiunea universului și în epoca sin
gularității un argument pseudo-științific 
pentru credințele mistice, cu privire la o 
pretinsă creație a universului de către o 
divinitate oarecare.

Care este poziția științifică, materialistă 
în această problemă ?

Faptul că universul a trecut o dată, sau 
chiar de mai multe ori, printr-o stare 
hiperdensă, complect deosebită de cea 
actuală, trebuie să fie fundamentat știin
țific și situația nu este principial impo
sibilă. A considera acea epocă drept „ori
ginea" Universului nu implică nici un act 
de creație, după cum formarea Soarelui 
și a sistemului solar, dintr-o nebuloasă 
primitivă, nu Înseamnă că a fost creat de 
cineva.

S-au descoperit de curînd stele neutro
nice, pulsarii, a căror densitate este de un 
milion de miliarde grame pe centimetru 
cub. aidoma nucleelor atomice. Or, mo
delele de univers sînt bazate pe nume
roase simplificări și a vorbi de o densitate 
infinită și de singularitate este, desigur, 
o abstracțiune matematică. Nu este insă 
mai puțin adevărat că lăsînd singularita
tea la o parte, ne putem apropia, în timp, 
foarte mult de ea. S-ar putea, ca la con
centrări extrem de ridicate, de miliarde 
de miliarde de ori mai mari ca aceea a 
nucleelor atomice, timpul, spațiul, materia 
să fie legate între ele, intr-un fel, pe care 
nu-1 putem bănui, s-ar putea, chiar, ca 
atunci, timpul să nu mai aibă nici un 
sens. Faptul că universul este finit, sau 
infinit, că timpul ar avea un început sau 
este infinit și în trecut, că expansiunea 
se continuă la nesfîrșit, sau că Universul 
oscilează între expansiune și contracție 
etc. sînt probleme care trebuie să fie lă
murite de dezvoltarea științei, a cosmo
logiei și nu de vreo dezbatere filozofică 
oarecare. „Problemele cosmologice nu pot 
fi rezolvate pe baza unor opinii precon
cepute ; filozofia materialistă nu poate 
pune un tabu asupra alegerii modelului 
de univers", scrie cunoscutul om de 
știință sovietic K.L. Ghinzburg în „Astro
fizica contemporană" (Editura Enciclope

dică română). Așa după cum accentuează 
astrofizicianul sovietic, poziția materia
listă constă în recunoașterea existenței 
universului cu totul independent de 
conștiința umană și efectiv înainte de 
apariția acestei conștiințe ; afară de aces
ta, combătînd nu numai idealismul su
biectiv, ci și idealismul obiectiv și religia, 
materialismul neagă existența unui Dum
nezeu și, în general, a „unui ce" care 
se afla dincolo de natură și „generează" 
universul etc.

Toate acestea n-au însă nimic cu fap
tul dacă spațiul este euclidian sau neeu- 
clidian, universul este staționar sau evo
lutiv, dacă expansiunea se va opri sau 
nu, dacă există antimaterie in univers, 
etc., probleme care trebuie să fie, așa 
cum am spus, „lămurite de știință și că
rora nu le putem apriori pune etichete de 
idealiste". Astfel de etichete s-au dovedit 
foarte dăunătoare pentru progresul știin
ței-

Pînă cu vreo zece am in urma mai avea 
circulație o teorie cosmologică după care 
universul era staționar, mereu asemenea 
lui însuși. Se susținea că universul se 
extinde, dar că densitatea lui rămîne con
stantă, materia creîndu-se încontinuu din 
nimic pentru a ține pas cu expansiunea. 
Toate descoperirile amintite au dovedit 
netemeinicia acestei teorii, care nu putea 
explica, spre exemplu, numărătorile de 
radiosurse, radioradiația de microunde 
izotropă etc. Acum, se consideră de 
către imensa majoritate a astrofizicieni
lor că universul este evolutiv și că in 
trecut a fost cîndva, cel puțin o dată, 
într-o stare cu totul deosebită de cea 
actuală, de foarte mare densitate și tem
peratură, din care, prin expansiune, a 
ajuns la starea lui actuală. Faptul că 
„vîrsta universului" calculată din expan
siune este aproape de vîrsta celor mai 
bătrîne Stele, calculate independent pe 
baza teoriei evoluției stelelor și dedusă 
din dezintegrarea elementelor radioactive, 
este o indicație foarte prețioasă asupra 
temeiniciei modelelor cosmologice evo
lutive. Această „vîrstă a universului", 
timp care ne separă de o stare foarte 
densă și foarte deosebită de cea actuală 
a universului, nu are nimic de-a face cu 
credințele mistice, de creare a universu
lui și de încercările acelora care vor să 
transpună în limbaj actual basme din 
copilăria naivă a omenirii. Astfel, cosmo
logia, care se ocupă de structura și evo
luția în timp a universului, chiar dacă ne 
pune în fața unor probleme și situații ne
familiare, rămîne mereu pe baze ferme 
materialiste și nu aduce nici un fel dc 
suport legendelor mistice a religiilor, de 
mult depășite de investigarea științifică.
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Documente
șî scrieri
rare din

opera

t

lui Dimitrie
Cantemir

Biblioteca „G. T. Kirilea- 
nu" din Piatra Neamț se află 
in posesia unor documente 
și scrieri rare din opera lui 
Dimitrie Cantemir, remarca
bil ginditor și om politic 
moldovean de ia a cărui naș
tere sărbătorim anul acesta 
trei secole. Pe primul plan 
se situează „Scrisoarea Mol
dovei", editată la Mînăstirea 
Neamțului în 1825, precum 
și prima ediție a „Istoriei 

publica- 
Paris în 1743. Aici poa- 
cercetată una din co- 

hărții întocmite de sa- 
destinată a insoți tex-

în 1825, 
ediție a 

Imperiului otoman", 
tă la 
te fi 
piile 
vânt, 
tul lucrării „Descriptio Mol- 
daviae". de fapt prima har
tă din cartografia româneas
că. Numeroase alte docu
mente legate de viața și o- 
pera lui Dimitrie ~ 
stau la dispoziția 
și specialiștilor, in 
nei micro-expoziții 
ter permanent, deschisă 
cadrul Bibliotecii „G. T. Ki- 
rileanu".

Cantemir 
publicului 
cadrul u- 
cu carac- 

1n

(Agerpres)

0 importantă
piesa

arheologică

iSe mai nasc
si astăzi stele ?

In numărul de astăzi inserăm răspunsul la întrebarea „Se 
mai nasc și astăzi stele ?“. adresată de tînărul muncitor din 
Cîmpulung Mușcel, Ion N. Tieă.

In antichitate, stelele erau con
siderate de unii ca un simbol al 
neschimbării. Aceasta, datorită 
faptului că în general constela
țiile nu-și modifică în chip deo
sebit forma decît după zeci de 
mii de ani. O mare descoperire 
a astronomiei însă, cu impor
tante implicații filozofice, este 
dovedirea, cu mijloace moderne 
de cercetare, că în Univers, pre
tutindeni, materia, indiferent de 
formele sub care este întîlnită. 
se află permanent în mișcare și 
transformare. Astfel, astronomii 
au reușit să stabilească căile de 
evoluție ale stelelor, să arate că 
stelele sînt de vîrste diferite și 
că chiar astăzi se nasc stele. 
Academicianul sovietic V. Am- 
barțumian a dovedit primul a- 
cest lucru. Concret, el a arătat 
că anumite grupări de stele, nu
mite asociații de stele, sînt for
mate din stele care se îndepăr
tează unele de altele, precum ali
cele dintr-un roi de alice trase 
cu pușca. Or, dacă se trasează 
înapoi drumurile stelelor dintr-o 
astfel de asociație, se dovedește 
că ele au luat naștere într-un mic 
spațiu cu cîteva milioane de ani 
în urmă. De exemplu, pentru 
asociația de stele din constelația 
Perseu. s-a stabilit vîrsta de 
IV2 milioane ani. Evident, aceas
tă vîrstă, în comparație cu cea 
a altor stele, este mică. Cu alte 
cuvinte, se poate spune că stelele 
respective au luat naștere de 
curînd, și că, deci, procesul for
mării stelelor continuă și în mo
mentul de față. Majoritatea, as- 
tronauților sînt de acord că ste
lele se formează din gazul și 
materia fină sub formă de 
pulbere dintre stele, denumită 
materia interstelară. Ei au 
fundamentat această concluzie 
pe faptul că o mare parte din 
asociațiile de stele sînt aidoma 
stelelor tinere alb-albastre foarte 
luminoase, însoțite de nebulozi
tăți și compuse din materie in
terstelară. Totodată, au avut în 
vedere roiurile globulare, în ca
drul cărora, ca și în grupurile de 
stele în vîrstă, nu mai iau, ac
tualmente, naștere, stelele.

După ce s-au născut din ma
terie interstelară, stelele urmează 
o evoluție, de asemenea, după 
legi obiective, în timpul căreia

Grupaj realizat de
ION vAduva-poenaru 
și IOAN VOICU

răspîndesc în spațiu materie. Din 
noua materie interstelară răspîn- 
dită iau naștere alte stele și pro
cesul se repetă. Toate acestea 
dovedesc că stelele n-au fost 
„create", ci se nasc și astăzi din 
materie cosmică.

17 milioane ani-lumină ne despart de această galaxie.

l

*

• PE CER se pot 
deosebi cu ochiul li
ber 6 000 de stele.

« GALAXIA 
NOASTRĂ cuprin
de in jurul a 200 mi
liarde de stele, din
tre care unele sînt 
mai mari, iar altele 
mai mici decit Soa
rele, care este de 600 
de ori mai mare de
cit toate cele 9 pla
nete la un 
avion,, care 
Pămîntul 
zile, i-ar 
luni pentru a 
conjura astrul siste
mului nostru plane-

• SPRE CENTRUL 
SOARELUI, 
presiunea 
aproape o 
liarde 
densitatea 
de ori mai mare ca 
aceea a apei, iar 
temperatura atinge 
aproape 15 milioane 
grade.

• ȘTIINȚA A DO
VEDIT că există pla
nele și în 
sistemului 
solar. Să 
deci o mică 
coteală : dacă Ia fie
care milion de stele 
(adică la fiecare mi
lion de sori) ar exis
ta numai o singură 
planetă asemănătoare 
cu Pămîntul. înseam
nă că numai in Ga
laxia noastră ar pu
tea fi 200 000 de 
nete locuibile.

• FORMA 
LAXIEI noastre 
mănă cu aceea 
nul disc 
(alungit).

ei măsoara 100 000 de 
ani-lumină. iar gro
simea 20 000 ani-lu
mină, Soarele fiind 
la 30 000 ani-lumină 
de centru.

• UN AN-LUMI- 
NA reprezintă dru
mul parcurs de lumi
na ce se deplasează 
cu viteza de 300 000 
km pe secundă in 
timp de un an, ceea

loc. Unui 
ar ocoii 
in două 
trebui 7 

în-

unde 
ajunge la 
sută mi- 
atmosfere, 
este de 90

afara 
nostru 
facem 

s<>-

pla-

GA- 
sea- 
a 11- 

biconvex
Diametrul

ginea acestei galaxii, 
așa cum era într-o 
vreme, cind omul 
nici nu apăruse încă 
pe planeta noastră,

• ÎN CONSTELA
ȚIA „Coroana borea
lă" se văd cu ajuto
rul instrumentelor 
astronomice galaxii 
care se află la 
300 000 000 de ani-lu
mină de noi. Au fost

mi
mai 

Terre i. 
pe pla- 
are un 
cintări 
acestei

UNIVERSUL

avea 
de

GA-

ÎN CIFRE
ce înseamnă un drum 
de aproximativ 9 460 
miliarde km.

• DE LA PAMÎNT 
LA SOARE este o de
părtare de 150 000 000 
de kilometri. Pentru 
străbaterea acesteia, 
un om care ar merge 
neîntrerupt, ar 
nevoie de 3 400 
ani.

• MAREA
LAXIE din constela
ția „Andromeda" este 
„vecina" galaxiei 
noastre, deci cea mai 
apropiată de noi. De 
la ea și pină la Pă
mint sint 1 750 000 de 
ani-lumină, adică o 
rază de soare pleca
tă de acolo face a- 
proape 2 milioane de 
ani. Razele aștrilor 
din această familie 
stelară pe care le ză
rim astăzi au ajuns, 
cu alte cuvinte, la 
noi după o călătorie 
de aproape două mi
lioane de ani : noi 
vedem deci, privind 
prin telescop, ima-

SI DATE
însă descoperite 
laxii aflate la citeva 
miliarde de ani- 
lumină.

• CONFORM TEO- 
explozii 
nașterea 
ar fi a- 
circa 18 
ani in 

mare

ga-

RIEI marii 
se crede că 
Universului 
vut loc cu 
miliarde de
urmă printr-o 
explozie a unei ma
terii superconden- 
sate.

• UNIVERSUL cu
noscut (bătaia maxi
mă la care acționea
ză azi radioteiescoa- 
pele) are o rază de 
10—15 miliarde ani- 
lumină.

• PRINTRE CELE 
MAI MARI STELE 
cunoscute este steaua 
„Epsilon" din conste
lația Vizitiului. Dia
metrul acestui astru 
întrece de 2 850 ori pe 
acela al Soarelui ; în 
el ar încăpea tot sis
temul nostru plane
tar pînă la Saturn.
U EXISTA și STE

LE PITICE. Astfel,

steaua Kuiper, o stea 
cu un diametru pe 
jumătate cît al Pă- 
mîntului, are o forță 
de atracție de 
lioane de ori 
mare decît a 
O pîine care 
neta noastră 
kilogram, ar 
la suprafața
stele mii de tone, iar 
un om ar ajunge să 
cîntărească sute de 
mii de tone, fiind 
strivit într-o clipă de 
propria Iui greutate.

•CU VREO TREI 
DECENII in urmă 
au fost descoperite 
stelele neutronice. In 
stare neutronică, o 
stea are o densitate 
aproximativ egală cu 
a nucleelor atomice, 
respectiv densitatea 
ei medie este egală 
cu IO” -
100 000 000 
De aceea, 
stea cu masa Soare
lui trece 
neutronică, 
vea o rază 
10 km.

• ACUM 
ANI a fost eviden
țiată o clasă specia
lă de radiosurse ex
tragalactice de di
mensiuni relativ
mici. Cea mai apro
piată dintre sursele 
de acest tip se află 
la o distantă de 1,5 
miliarde de ani-lu
mină de noi și emite 
de 100 de ori mai 
multă lumină vizibi
lă decît întreaga 
noastră galaxie, care 
include sute de mi
liarde de stele.

g/cm3 ■=■
tone/cm3. 
dacă o

in stare 
ea va a- 
de numai
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Comisiile pe domenii de acti
vitate și consiliile pentru diver
se categorii de tineri au de a- 
cum o ' 
tate în 
insista 
pentru 
trație de necesitate altfel decit 
prin argumentele pe care în
seși aceste organisme le oferă. 
Scopul pentru care au fost con
stituite este de asemenea bine 
cunoscut, acela de a antrena 
un cît mai larg activ obștesc în 
rezolvarea sarcinilor din ce în 
ce mai complexe ale activității 
educative și de a spori astfel 
punctele de sprijin în procesul 
de cunoaștere a realităților din 
organizații. întrebarea care se 
pune insă în mod firesc, și pe 
care vrem 
tență în 
este în ce 
aceste active obștești 
pentru a deveni instrumente de 
lucru curente, care este contri
buția lor nemijlocită în desfă
șurarea activității. Am urmărit 
acest lucru la cîteva din consi
liile și comisiile Comitetului 
municipal Piatra Neamț și 
miletului județean Neamț 
U.T.C.

în activitatea acestora nu 
poate spune că nu există cîteva 
dovezi incontestabile ale preocu
părilor. De exemplu comisia 
pentru activitatea politică, ideo
logică și culturală a comitetului 
județean U.T.C. a studiat în a- 
cest ?n problemele invățămîn- 
tului politic. Concluziile au ser
vit apoi -pentru materialul pre
zentat în ședința de birou, unde 
s-au putut lua măsuri pentru 
eliminarea unor neajunsuri. 
Dar... „colectivul care a efectuat 
acest studiu — ne spune Petre 
Boureanu, secretar al Comite
tului județean Neamț al U.T.C.
— a fost alcătuit numai din acti
viști salariați". Ceilalți ? Cînd 
zicem „ceilalți", ne gîndim de 
fapt la comisia propriu-zisă. for
mată dintr-un mare număr de 
activiști obștești, la. cei chemați 
să rezolve, în calitatea lor 
membri ai acestei comisii, 
mai asemenea probleme 
cad direct în atribuțiile 
Despre aceștia însă n-am 
tut afla mare lucru. Am pornit 
noi în căutarea lor. Iată-1, de 
pildă, pe inginerul Dumitru Teo- 
dorescu, secretarul comitetului 
U.T.C. de Ia întreprinderea fo
restieră de exploatare și trans
porturi. Este membru al consi
liului tineret muncitoresc de la 
municipiu și vicepreședinte al 
comisiei pentru activitatea poli
tică, ideologică și culturală a ju
dețului. Unde să se împartă mai 
întîi ? La consiliu, la comisie ? 
Sarcini ar avea și colo și colo, 
dar pe toate nu le știe. „Practic 
aceste sarcini se rezumă la ac
tivitatea de secretar. Timpul 
nu-mi permite să fac mai mult"
— precizează interlocutorul. 
Deci din două posibilități, a 
ales-o pe... a treia.

Totuși tînărul inginer. în com
parație cu Maria Lazăr (I.F.E.T.), 
Niculina Bortă, sau Sevasta La- 
matic (întreprinderea mecanică 
..Ceahlăul") este unul din cei 
mai activi membri. Pentru 
că respectivii tineri, și nu nu
mai ei. nu știu să aibă vreo 
responsabilitate în comisiile sau 
consiliile din care fac parte sau 
pur și simplu nu știu nici că fac 
parte dintr-un asemenea orga
nism. Alexandru Amariei. mem
bru al comisiei municipale pen
tru activitatea sportivă, turistică 
și de pregătire a tineretului 
pentr.u apărarea patriei, ne 
furnizează un alt exemplu. 
..Răspunde" de asociația sporti
vă din comuna Dumbrava Roșie, 
care se află la 7 km spre Săvi- 
nesti însă locuiește în comuna 
Stejarul, exact în partea opusă 
comunei de care răspunde și 
pînă la care are de străbătut 17 
km. „Dacă aș răspunde cel pu
țin de o comună din drumul 
meu spre casă ar fi altceva — 
ne spune — aș putea să mă 
achit și eu de sarcină". „Dar 
asa...“, am subînțeles noi con
tinuarea.

După exemplele de mai sus ar 
Urma o întrebare firească : exis
tă sau nu există comisii și con
silii la nivelul acestor comitete ?

bună perioadă de activi- 
spatele lor pentru a mai 
asupra utilității lor sau 
a mai încerca o demons-

s-o punem cu inșis- 
rîndurile următoare, 
măsură sînt folosite 

create

Co- 
al

se

de 
toe- 
care 
lor. 
pu-

Teoretic da. La județ, la muni
cipiu 
regulă.
pot fi 
bună, 
mată 
elevi, i 
teren ? Pe teren nu am putut 
afla nimic din acțiunile de care 
luasem cunoștință că s-ar fi or
ganizat. Și totuși ele s-au or
ganizat. E un lucru de necon
testat. Dar cu cine ? Dacă nu cu 
activiștii obștești — și discuțiile 
au relevat acest lucru — atunci 
răspunsul e unul singur : cu ac
tiviștii salariați. Afirmația noas
tră este întemeiată și pe ceea ce, 
spunea Mihai Andriș, primul 
secretar al comitetului muni
cipal U.T.C. : „Eu nu sînt mul
țumit de felul cum sînt folosiți 
tinerii din comisii și consilii. Ne 
bazăm prea mult pe activiștii 
salariați. Cînd e o acțiune de 
sport, de exemplu, îl luăm și pe 
activistul 
invers, în 
misia sau

Care ar 
duc la o asemenea situație ? în 
primul rînd o slabă antrenare 
a activului obștesc la soluțio
narea problemelor care intră de 
drept în atribuțiile consiliilor și 
comisiilor. Lipsa responsabilită-

se probează cu acte în 
Amatorii de statistici 

mulțumiți. Compoziția e 
Cutare comisie este for- 

din atiția muncitori, 
intelectuali etc. Dar pe

de la propagandă și 
loc să antrenăm co- 
consiliul respectiv", 
fi cauzele care con-

ților pe fiecare membru condu
ce la 
din 
altă 
mai 
fim 
cite 
esențială 
tarea. Nu-i mai puțin adevărat 
că și unii din membri nu răs
pund solicitărilor. Dar de aici 
pînă la a nu se măi apela de
loc, la nici unul, dintr-o neîn
credere neîntemeiată ni se pare 
că este cam mult. Verificarea 
capacității de muncă a activului 
obștesc și a modului cum răs
punde la chemări nu se poate 
face decît printr-o antrenare 
continuă în procesul muncii.

în această etapă, dată fiind 
complexitatea pe care a căpă
tat-o activitatea U.T.C.. un mare 
rol în rezolvarea eficientă a 
sarcinilor revine firesc activului 
obștesc. Așa cum spuneam, 
ideea este deajuns de cunoscută 
— teoretizată chiar — și folosită 
ca argument suprem în toate 
ocaziile, dar realitatea demon
strată de faptele întîlnite în ju
dețul Neamț impune cu necesi
tate revizuirea atentă a modu
lui cum sint folosiți acești ti
neri.

necunoașterea sarcinilor 
perioada respectivă. Pe de 
parte. Alexandru Amariei 
spunea : „Ar trebui să mai 

întrebați și noi cînd ste face 
ceva". Deci o altă trăsătură 

este uitată : consul-

O plăcuță din bronz, desco
perită cu doi ani în urmă de 
către un grup de elevi din 
Gherla, s-a dovedit a fi una 
dintre cele mai importante 
piese arheologice scoase la 
iveală pe teritoriul țării noas
tre. Recente studii ale omu
lui de știință clujean, prof, 
dr. docent I. I. Russu, au do
vedit că aceasta este cea mai 
veche atestare a Daciei Po- 
rolisenssis. 
vată, datînd 
e.n.. aduce 
date inedite, 
aspecte esențiale ale vieții in 
Dacia romană, ca stabilitatea 
și continuitatea elementelor 
social-etnice și a structurilor 
romane în provincie. Ea este 
a doua „diplomă militară" 
descoperită în perimetrul o- 
rașului Gherla și cea de-a 
29-a cunoscută pînă acum la 
noi. Profesorul I. I. Russu, 
cunoscut cercetător al epocii 
romane, pregătește o amplă 
monografie a ..diplomelor", 
această ultimă descoperire o- 
cupînd un loc aparte prin 
însemnătatea sa.

Plăcuța gra- 
din anul 123 
o serie de 
privind unele

(Agerpres)

ION TOMESCU

OMUL Șl LOCUL
Nu despre omul potrivit la 

locul potrivit am vrea să scriem 
aici ci despre terapeutica mora
vurilor pe care ar trebui — și 
de cele mai multe ori așa se 
și întimplă — s-o exercite un 
anumit loc asupra oamenilor în 
general ; cu alte cuvinte, în
tr-un plan paralel discuției 
noastre, nu mi se pare chiar 
atît de posibil ca stînd strîmb 
să fie obligatoriu să discutăm 
mai întotdeauna drept. Dimpo
trivă !

Două fapte, pe care le-am 
cunoscut recent la Sinaia, mi-au 
atras atenția și asupra lor am 
vrea să medităm împreună. 
Primul e spusa unui tinăr 
strungar fruntaș, secretar al or
ganizației U.T.C. dintr-una din 
secțiile Uzinei de mecanică fină 
din localitate despre care merită 

și-o voi face ca atare ! — să 
scriu. Vorbind despre lansarea 
in circuitul producției a secției 
unde lucrează, secție cheie ’ în 
uzină, el și-a adus aminte des
pre ceea ce îi spusese un mais
tru în vîrstă pe care tînărul 
nostru, pe bună dreptate, îl ve
nerează. Urnirea mașinilor, în
ceputul asimilării unui produs
nerează. Urnirea mașinilor, 

cu licență străină care avea nu 
mai puțin de 150 de repere de 
maximă finețe s-a făcut cu un 
lot de meseriași selecționat 
profesional după sprinceană. Era 
și firesc din moment ce nu era 
posibil, fără pierderi însemnate, 
să se _ rateze ceva. După un 
timp însă se punea acut pro
blema transformării acestei pro
ducții făcută de o anumită elită 
profesională într-o producție de 
mas-ă. Producătorii nu mai pu
teau fi numai și numai foarte 
buni profesioniști căci altfel ar 
fi riscat să șchioapâte celelalte 
secții ale uzinei. Cu alte cuvinte 
forța umană ce urma să fie asi
milată în această secție — vro
iai sau nu — urma să provină 
și dintre cei cu mat putină ex
periență profesională și' dintre 
cei pentru care rigorile conști
inței muncitorești nu erau încă 
propriile lor valori comporta
mentale. Tînărul nostru și-a 
manifestat — justificat, aș zice 
— îngrijorarea pentru riscurile 
care pîndeau să compromită 
producția. „Nu-ți face griji — 
l-a liniștit maistrul său — nu se 
poate ca atunci cînd într-un loc 
sînt trei-patru muncitori foarte 
buni, al cincilea care vine să nu 
încerce să fie la fel ea ei. în
tr-un fel se întimplă ca la tea
tru : pe scenă se joacă o trage-

mai puțin de 150 de repere 

lot de meseriași

die. Toți sînt cuprinși 
moție necesară și cum 
un spectator sănătos 
să se apuce să rîdă de tragedia 
eroului de pe scenă ? Ar fi ca 
fluieratul în biserică. Nu așa se 
întimplă și-ntr-un muzeu ?“ 
— a întrebat mai mult pentru 
sine, virstnicul maistru. „Să 
știți că așa a și fost", a com
pletat tînărul nostru interlocu
tor.- Dacă vreți aici era proba 
că locul acela, sfințit de destoi
nici muncitori, era capabil să 
îndrepte — acolo unde e cazul

de o e- 
ar putea 
la minte

modalitatea 
„FAPTULUI 
MĂRUNT"

— și moravurile mai puțin șle
fuite ale noilor veniți.

Poate că nu mi-aș fi adus a- 
minte de cele aflate atunci la 
Uzina de mecanică fină din Si
naia dacă nu aș fi vizitat, chiar 
în acea zi (era 25 august, pentru 
mai multă precizie) castelul- 
muzeu de la Peleș. Las la o 
parte valorile muzeistice de 
aici, las la o parte semnificația 
unei aglomerații umane avidă 
să vadă, să cunoască și deci să 
se instruiască și vreau să vă 
invit să vă spuneți părerea des
pre ceea ce se cheamă în con
cluzie etica populară „fluiera
tul în biserică". Este un pericol 
profesional, mi se pare, ca prin 
infinita repetare a acelorași și 
acelorași informații, fără a a- 
duce ceva nou (un fapt, o sem
nificație, o regîndire mai pros- 
pătă a ceea ce prezinți) meseria 
de ghid de muzeu să fie o lun
gă plictiseală care ar putea fi 
înlocuită (și așa se și întimplă 
aiurea, cu înzecită economie bă
nească) de benzi de magnetofon. 
Că așa nu se întimplă la acest 
muzeu încă treacă meargă dar 
locul acesta, î 
luxul știut.
cîtorva dintre 
lui habitudini 
nită, un soi de 
crede, în absența (definitivă, în 
acest caz) a stăpinilor, stăpîni 
tiranici peste sutele de oaspeți 
(cu bilete plătite in regulă) zil-

nici. O elementară politețe a 
gazdelor suferă prin absență ; 
mișună pe aici (din pă-catq 
mulți dintre ei sînt încă tineri) 
o mulțime de funcționari. Infor
mațiile repetate mașinal sînt 
întrerupte de apostrofări răstite 
de educatoarea tracasată parcă 
de zburdălnicia unor copii. Să 
vezi și să nu crezi ! „Fluieratul 
în biserică" aparține nu neofi- 
ților ci celor care ar trebui să 
oficieze ritualul civilizator al 
descoperirii unui muzeu cu va
lori. O responsabilă cu... moche
tele pe care tot omul calcă (nor
mal !) cu tîrlici împrumutați de 
la intrare, strigă ce tot omul 
știe că nu e voie să calci ală
turi de mochetă și vocea ei stri
dentă se suprapune peste o in
formație despre cutare copie 
după un pictor celebru, murmu
rul de admirație față de migala 
sisifică a unui artizan anonim 
este bruscată din starea de emo
ție de îmbrîncirea (deocamdată 
verbală) a mulțimii intr-o altă 
sală căci durata trecerii prin mu
zeu nu poate depăși jumătate 
de oră (?) ș.a.m.d. Nu zic că o 
afluență mare de vizitatori nu 
poate produce gazdelor iritări. 
Dar de ce nu bucurie față de 
aviditatea de a cunoaște, bucu
rie față de disponibilitatea pe 
care o are mulțimea de a intra 
în zona binefăcătoare a unui 
muzeu. Doar dacă ar exista. 
Iată cum o funcție firească a 
unui muzeu (terapeutica senti
mentelor prin emoții ales este
tice) este întoarsă în Inversul 
ei de neștiință sau de un soi de 
ciocoism pe care literatura mai 
de demult o atribuie slugilor 
de casă mare.

Cazul depășește prin semni
ficație spațiul unui singur inci
dent și cazul trebuie să-i in
tereseze pe tineri. Căci o singură 

.-..-’.J amănuntele 
în 

discutăm drept, 
cu folos pentru 

noastră ? întîmplă-

în care a domnit 
a împrumutat 

■ slujbașii muzeu- 
i de slugă parve- 

ciocoism care se

dată trecem peste 
pe care le presupune locul 
care vrem să 
cinstit, adică 
moralitatea 1 ___  __
tor se spune : spune-mi ce frec
ventezi (și unde, am adăuga noi) 
ca să spun cine ești ?! Și dacă 
asta ne recomandă — și așa e! 
— atunci cu atît mai mare e 
răspunderea celui care prin o- 
biigații fie morale, fie materi
ale. mai degrabă prin amindouă. 
veghează asupra locului menit 
să asigure un raport fidel între 
om și loc, intre omul tinăr și 
locul destinat educării lui.

VARTAN ARACHELIAN
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis regelui Malayeziei, 
TUANKU ABDUL HALIM MU’AZZAM SHAH IBNT AL MAR- 
HUM SULTAN BADLISHAH. următoarea telegrama :

Cu prilejul Zilei naționale a Malayeziei. am plăcerea să adre
sez Maiestății Voastre, in numele Consiliului de Stat, al po
porului român ți al meu personal, cele mai sincere felicitări, 
precum și urări de sănătate și fericire dumneavoastră personal, 
de progres și prosperitate poporului malayezian prieten.

Sint convins că bunele relații existente între țările noastre vor 
continua să se dezvolte spre binele popoarelor român și mala- 
yezian, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general 
al Statului Trinidad-Tobago, ELLIS CLARKE, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul Zilei naționale a statului Trinidad-Tobago, vă a- 
dresez, Excelență, in numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări, precum și cele mai 
bune urări de progres și prosperitate poporului din Trinidad- 
Tobago.

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

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, PIOTR 
JAROSZEWICZ, următoarea telegramă :

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

lingă Kielce, vă adresez. în numele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România și al meu personal, dumneavoastră 
și familiilor îndoliate, cele mai sincere condoleanțe.

Exprim, totodată, urări de însănătoșire grabnică persoanelor 
rănite.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România. ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al Republicii Populare Congo, HENRI LOPEZ, urmă
toarea telegramă :

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre in funcția de prim-mi- 
nistru al Republicii Populare Congo, am deosebita plăcere să 
vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, 
felicitări cordiale și urări de succes in activitatea dumneavoastră 
viitoare.

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

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al P.C.R., a primit ieri după- 
amiază delegația sindicatelor din 
Ungaria condusă de Șandor Gaș- 
par, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.M.S.U., 
secretar general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Un
garia. care, la invitația C.C. al 
U.G.S.R., face o vizită de prie
tenie și schimb de experiență 
in țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Mihai Dalea. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
ți Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost, de asemenea, prezent 
Ferenc Martin. ambasadorul 
R.P. Ungare la București.

★

Joi a sosit îfr Capitală dele
gația Consiliului Central al sin
dicatelor din Ungaria condusă 
de Sandor Gaspar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., secretar general al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Ungaria, care, la invita
ția Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, face o vizită de prie
tenie și schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Paul Nagy și Larisa 
Munteanu, secretari ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de 
membri ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Central, de acti
viști ai sindicatelor.

Au fost de față Ferenc Mar
tin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, membri ai amba
sadei.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cd, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a primit joi la 
amiază pe Sir Charles Leslie 
Glass, președintele Băncii an- 
glo-române cu sediul la Londra, 
însoțit de Emil Radu, director 
general al băncii.

NU-I PLACE AGLOMERAȚIA !

IATĂ DE CE A PROCURAT DIN TIMP, COPII
LOR, NOI UNIFORME ȘCOLARE I

Delegația Partidului Comu
nist Român, compusă din tova
rășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Mocuța, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Aus
tria, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat, joi la amiază, 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C..C. al 
P.C.R.. și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

•Toi dimineața, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ște
fan Voitec, a primit delegația 
parlamentară belgiană, condusă 
de senatorul Raoul Vreven. ca
re face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
Maria Groza, Hie Murgulescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Ște
fan Milcu, președintele Grupu
lui român pentru relațiile de 
prietenie România-Belgia, Du
mitru Coliu, Constantin Dincu- 
lescu, Tudor Drăganu, Traian 
Ionașcu, Aurel Vijoli, președinți 
de Comisii permanente ale 
M.A.N., Mircea Rebreanu, se
cretar 'al Comisiei juridice a 
M.A.N.

Noul ambasador al Regatului 
Cambodgiei în Republica Socia
listă România. Chea San. a de
pus. miercuri, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La 30 august a părăsit defini
tiv țara noastră Dendeviin Sa- 
rav, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Mongole în Republica 
Socialistă România.

Cu prilejul Zilei armatei Tur
ciei. atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la Bucu
rești, colonelul Burhan Ulukan 
a oferit joi o recepție în saloa
nele ambasadei.

SEARA 
CULTURALĂ

Joi a avut loc in Capitală, suo 
auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o seară culturală 
consacrată apropiatei sărbători 
naționale a Republicii Demo
crate Vietnam — Ziua procla
mării independenței.

Cu acest prilej, ziaristul 
Alexandru Cîmpeanu a împăr
tășit auditoriului impresii de că
lătorie din R.D. Vietnam.

La manifestare au participat 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

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

în încheierea manifestării a 
fost vizionat un film documentar 
vietnamez.

*
Cu același prilej, sub auspiciile 

Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, la cinematograful 
„Capitol" din București a avut 
loc un spectacol de gală cu fil
mul „Șosea de-a lungul munți
lor Truong Son".

La spectacol au asistat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii Române de prie
tenie eu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de artă, știință 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Viet
nam și Lam Van Luu, ambasa
dorul Republicii Vietnamului de 
Sud la București, membri ai 
celor două ambasade. în sală se 
aflau, de asemenea, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Despre semnificația actului is
toric de la 2 septembrie 1945, 
proclamarea independenței țării 
— despre succesele repurtate de 
bravul popor vietnamez în lupta 
sa dreaptă de apărare a inde
pendenței și suveranității pa
triei, de făurire a unei vieți 
libere și fericite a vorbit, înainte 
de spectacol, Dumitru Fernoagă, 
directorul Casei de filme nr. 5.

'SPORT • SP
Cupa tineretului de la sate

0 competiție în plin progres
...dar care

Ecoul competiției recent în
cheiate. sîntem convinși, va stă
rui încă multă vreme in mintea 
celor care și-au întrunit talen
tul și priceperea în materiali
zarea ei. Și ne gîndim nu nu
mai la participanții la faza fi
nală, ci și la toți acei care prin 
dăruirea și pasiunea lor au tri
mis în eșaloane de onoare tot 
ce e mai bun în sportul de ma
să din toate județele țării. Iar 
numărul acestora se situează la 
ora actuală la nivelul multor 
sute de mii.

In consemnările anterioare, 
făcute pe marginea competiției 
am subliniat saltul calitativ pro
dus în mișcarea sportivă de ma
să ca urmare a interesului tot 
mai sporit manifestat de către 
partidul și statul nostru în a- 
ceastă direcție printre altele s- 
vidențiat și de creșterea sub
stanțială a sprijinului material 
acordat. In momentul de față 
nu se mai poate spune că ne-am 
afla undeva pe la început. în
trecerea de curînd încheiată — 
competiție inițiată și organizată 
de C.C. al U.T.C., cu sprijinul 
altor factori — ca și multe al
tele organizate fie de către 
U.T.C., fie de alte organisme 
reliefează că am ajuns într-un 
loc odată cu uneltele necesare 
unde totul depinde de străda
nia fiecăruia, de dăruirea dezin
teresată și de pasiune. Existența 
acestor calități și condiții este 
suficientă pentru a învinge ru
tina unora de care depinde ac
celerarea ritmului de înaintare, 
este suficientă pentru a trans
forma neajunsurile și lipsurile 
inerente oricărui progres, in te
renuri fertile acțiunii. Opiniile 
exprimate de mulți dintre cei 
cu care am stat de vorbă în in
tervalul competiției, erau gene
rate tocmai de conținutul aces
tor realități în care organizațiilor 
U T C. le revine rolul interpre
tului principal.

Abordînd dintr-o perspectivă 
mai largă utilitatea prezenței 
mișcării sportive de masă, tova
rășul Ioviță Popa, șeful secției 
organizatorice și de control din 
cadrul C.N.F.S.. după ce a a- 
preciat eforturile deosebite de
puse de către C.C. al U.T.C. și 
organizațiile U.T.C. în lărgirea 
interesului pentru sportul de 
masă a spus : „Ceea ce rămîne 
de făcut, în continuare, este ca 
toate organizațiile U.T.C. din 
mediul rural, cu sprijinul direct 
al organelor locale, să concreti
zeze prin acțiuni permanente, 
atit consolidarea bazei mate
riale cit și calendarele compe- 
tiționale cu caracter local". O 
dovadă că în această direcție 
sau făcut lucruri notabile, o 
constituie și realizările tinerilor 
din județul Satu Mare. Potrivit 
afirmației tovarășului Atila Pen- 
gas, șef al sectorului sport în

TURNEU DE FOTBAL
Ieri și-a încheiat turneul echi

pa de fotbal tineret a clubului 
„8 Februarie" a Armatei populare 
a R.P.D. Coreene care a făcut 
între 15 și 29 august un turneu în 
țara noastră ca răspuns la vizita 
făcută, în această țară, a echipei 
de tineret a clubului Steaua. Ti
nerii fotbaliști coreeni au jucat 
primul meci în compania echipei 
de tineret a clubului Steaua pe 
care au întrecut-o cu scorul de

actualitatea
aMBSgB

PENTRU
TiMPUIL

IN EDITURA POLITICA 
au apărut noi lucrări 

de literatură social-politică :

Nicu Bujor, Constantin 
Florea : P.C.R., detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Dr. Mircea Mușat : Rădăci
nile istorice ale Partidului 
Comunist Român.

Ion Șerbănescu : General 
și particular, național și in
ternațional in politica P.C.R.

Marin Mehedințu : Accele
rarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante.

Emeric Dîmbu : Consiliul 
Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) (documentar).

Mircea Ștefan : Din istoria 
Organizației Pionierilor.

Neagu Udroiu : Profesiune 
și sens de viață (portrete de 
tineri contemporani) (H. L.)

„CEL MAI BUN 
METALURGIST"

Din inițiativa organizației 
U.T.C., în colaborare cu comite
tul oamenilor muncii de la Uzi
na „Victoria" din Călan, zilele 
trecute a avut loc faza pe uzi
nă a concursului „Cel mai bun 
metalurgist", concurs care a gă
sit un larg ecou în rîndul tine
rilor muncitori. Faza pe secții, 
care a cuprins un număr însem
nat de participanți, s-a desfă
șurat în fața unui juriu compe
tent. alcătuit din cei mai buni 
meseriași ai uzinei al cărui pre
ședinte a fost ales însuși direc
torul uzinei, ing. Dumitru Bucur. 
In urma unei strînse dispute 
primele locuri au fost ocupate 
de către uteciștii Gheorghe Mi

mai trebuie să
Comitetul județean U.T.C., con
firmată de către tovarășul Sep- 
timiu Todea. adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., că din 
numărul total al bazelor și com
plexelor sportive în jur de 60 la 
sută s-au realizat în ultimii doi 
ani. 77 de asociații sportive din 
cele 56 de comune ale județului 
Satu Mare numai din partea or
ganelor locale au, primit sprijin 
în valoare de peste 400 000 lei. 
Ca urmare, în afara competiții
lor inițiate de județ, in mai 
toate comunele, duminicile cul
tural-sportive au devenit o obiș
nuință. Permanentizarea com
petițiilor sportive cu caracter 
local, determinate de o paralelă

MARGINALII LA 
ÎNTRECERILE FINALE 

DE LA TIMIȘOARA

dezvoltare a bazei materiale, 
tinde să se generalizeze. Afir
mația este validată de ceea ce 
am spus deja : calitatea spor
tivă a competițiilor finale. Și, 
totuși, în ciuda acestei realități, 
intensitatea preocupărilor nu 
este pretutindeni aceeași. Por
nind de la faptul că în seria din 
care face parte echipa de volei 
fete din Domnești, județul Ar
geș, cîteva seturi au fost cîști- 
gate la zero, de pildă, cu repre
zentantele județelor Sălaj și Il
fov, antrenorul echipei, profe
sorul Gheorghe Grigorescu, sub
linia că in comparație cu efor
turile materiale cheltuite, dis
proporția de valoare continuă 
să fie încă mare. Pentru elimi
narea carențelor, interlocutorul 
nostru propunea alcătuirea u- 
nui sistem stimulativ de organi
zare a competițiilor în fazele 
lor de masă și anume sprijinul 
organelor locale și județene să 
fie in relație directă cu intere
sul manifestat față de sport, a- 
tit. de tinerii din comună, cit și 
de activiștii obștești în frunte 
cu profesorii de educație fizică 
și asociațiile sportive, pîrghii, 
după cum se știe, ale organiza
țiilor U.T.C.

Fiindcă referințele noastre vi
zează cu precădere voleiul și 
oină, mai adăugăm că efortu
rile Federației române de volei, 
potrivit afirmației tovarășului 
antrenor emerit Nicolae Sotir, 
de a cultiva în mediul rural in
teresul pentru aceste discipline 
nu va putea fi finalizată satis
făcător atita vreme cit lui nu i 
se vor alătura total dăruirea 
cadrelor de specialitate care, 
din cite se știe, continuă să-și

2—0. In continuare ei au întîlnit 
la Rm. Vîlcea echipa locală Chi
mia, deținătoarea „Cupei Româ
niei" cu care au terminat la ega
litate — 1—1. Ultimul meci l-au 
susținut la București avînd ca 
partener de întrecere echipa de 
categoria B „Metafbl" București 
fiind învinși cu scorul de 2—1.

VASILE MARIAN 

oară, furnalist, secția furnale, 
corsarul Nicolae Beica. secția 
cocserie și formatorul turnător 
Nicolae Beica. secția turnătorie. 
Cei trei vor reprezenta uzina la 
faza pe țară care va avea loc 
în luna septembrie la București. 
(VASILE MOROȘAN).

SENS INTERZIS 
PARAZITISMULUI !

Ca urmare a angajamentelor 
luate pe linie de producție de 
către toate organizațiile U.T.C. 
din județul Dolj, pentru reali
zarea cincinalului în mai puțin 
de patru ani și jumătate, Co
mitetul municipal Craiova al 
U.T.C. și-a propus să întreprin
dă o amplă acțiune de mobili
zare în această direcție a tine
retului. Astfel, problema înăbu
șirii parazitismului social, a de
venit una din preocupările co
tidiene. Menționez numai una 
dintre modalitățile de a acționa.

In plin centrul orașului a fost 
instalată o gazetă volantă denu
mită „Gazeta tinerilor cetățeni" 
care prezintă regulat fotografii 
cu caracter contradictoriu. Chi
puri de tineri fruntași în pro
ducție, și mîndri de rezultatele 
muncii lor, se opun, dezaproba
tor. unor portrete realizate în 
anticamera anchetatorilor de 
miliție...

Iată o acțiune care, invită 
mai mult decît la o simplă me
ditație. Poate că, observindu-se 
mereu depistați, acești „fluturi 
de noapte", se vor reîntoarce 
printre noi... (NIC. NEGULES- 
CU).

Teatrul „Al. Davilla” din Pi
tești și-a onorat angajamentele 
asumate reluînd spectacolele in 
aer liber, in prezența unui nu
meros public. Astfel, au fost pre
zentate spectacolele cu piesa 
„Ecaterina Teodoroiu", de N. 
Tăutu, la Tg. Jiu, în ziua de
25 august și Slatina în ziua de
26 august 1973.

îndrepte atenția spre discipline 
sportive la modă, cu toate că 
disponibilitățile talentului reco
mandă o corespunzătoare diver
sificare a sa.

Oină, sportul nostru național, 
continuă să trăiască din tradiție 
fără ca tradiția să se lanseze 
intr-o mișcare de amploare. Fe
derația română de oină in ciu
da eforturilor sale de la an la 
an mai pronunțate — cursuri de 
antrenori pentru mediul sătesc, 
creșterea numărului de compe
tiții etc. — nu va putea să dez
volte interesul at.îta vreme cît 
nu i se vor asocia și alți fac
tori potențiali. „Pentru ca oină 
să fie practicată cu aceeași pa
siune ca și fotbalul, de pildă, ne 
spunea tovarășul Ion Albu, ma
estru al sportului și antrenorul 
echipei din Olteni, județul Te
leorman, este imperios necesară 
introducerea practicării acestei 
discipline in școli. In momentul 
de față nu există încă un sistem 
competițional cu caracter de 
masă, capabil să-i asigure con
tinuitatea. Sint, apoi, de părere 
că trebuie reluat campionatul 
universitar de oină întrerupt în 
1956." Tot in privința oinei, 
pentru ca să asistăm la o au
tentică revitalizare a sa, este ne
cesar ca in cadrul Facultății de 
educație fizică ea să fie consi
derată o disciplină de sine stă
tătoare și nu așa cum este pri
vită in prezent, ca una de ex- 
xepție. Este opinia formulată de 
către tovarășul Toma Vrincea- 
nu de la Comitetul județean 
Argeș al U.T.C. el însuși profe
sor de educație fizică.

în următorii ani, sîntem con
vinși, sportul de masă și înde
osebi practicarea unor discipline 
cu largă adeziune în rîndul ti
neretului, va putea progresa cu 
condiția ca organizatorii com
petițiilor cît și antrenorii, fie ei 
calificați, fie amatori, să depună 
eforturi pe măsura cerințelor 
generale.

ț ION DANCEA

M
• Tenismenii români au de

butat cu victorii în noua ediție 
a Campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A., care se des
fășoară pe terenurile de la 
Forest Hills, cu participarea a 
peste 200 de jucători și jucătoa
re. In primul tur, Toma Ovici 
a reușit să-1 elimine în 5 se
turi : 6—7, 6—3, 6—3. 2—6, 7—6 
pe Tom Edlefsen (S.U.A.), Ion 
Tiriac a cîștigat cu 4—6. 6—4,
4—6, 6—4. 6—0 la Neely Ar- 
mistead (S.U.A.), iar Ilie Năs- 
tase, după cum s-a anunțat, l-a 
invins cu 6—4. 6—4, 6—3 pe 
Humphrey Hose (Venezuela).

• Campionatele naționale de 
caiac-canoe s-au inchdîat ieri 
după-amiază la Snagov cu des
fășurarea finalelor la probele 
neolimpice, de viteză și fond

învins miercuri, în mod sur
prinzător, în proba de canoe 
simplu — 1000 m, Ivan Pat- 
zaichin (Dinamo) a cucerit ieri 
titlul de campion republican în 
proba de canoe 1 — 500 m. 
Proba de canoe 1 — 10 000 m a 
revenit lui Lipalit, Varabiev (Di
namo) cronometrat in 50’ 57” 
5,10.

Acțiunea va fi continuată prin 
prezentarea piesei „Io Mircea 
Voievod", de Dan Tărchilă în 
seara zilei de 1 septembrie 1973, 
în incinta Palatului Brîncooenesc 
din comuna Potlogi — Dîmbo
vița.

PE VALEA OLTULUI
Pentru ca turiștii din întreaga 

țară să își petreacă vacanțele 
într-un mediu cit mai agreabil, 
în stațiunea balneo-climaterică 
Căciulata s-a inaugurat recent 
un nou complex de alimentație 
publică.

Amplasat pe minunata Vale 
a Oltului, noul local dispune de 
un restaurant cu 200 de locuri, 
avînd și o terasă spațioasă și di
vers decorată. De asemenea, în 
extrema cealaltă, „Perla Oltului" 
mai cuprinde o modernă cofetă
rie și un ispititor c.afă-ha’.

(N. NEGULESCU).

AUTORI : 
ORGANIZAȚIILE U.T.C.

In aceste zile pe șantierele. în 
uzinele, fabricile și în centrele 
miniere, ca de altfel pe întreg 
județul Hunedoara, se munceș
te din plin.

La Exploatarea minieră Vul
can și la Fabrica de stîlpi hi
draulici din localitate tinerii au 
onorat filele albumului muncii 
cu prestigioase acțiuni. La Fa
brica de stîlpi hidraulici, fieca
re utecist execută lunar, 10 pie
se pentru stilpi de mină peste 
sarcinile de plan, iar tinerii de 
la organizația ajustaj montaj au 
un angajament lăudabil : vor 
monta prin muncă patriotică 
100 stîlpi peste sarcinile lunare

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE 
CAMPIOANE ALE „CUPEI TINE

RETULUI DE LA SATE" EDIȚIA 1973

Echipa campioană la volei fete : „FLACARA ROȘIE", comuna 
Rădești, județul Alba.

Echipa campioană la oină : „BIRUINȚA", comuna Gherăești. 
județul Neamț.

Echipa campioană la volei băieți : „SECERIȘUL", comuna Va
lea Largă, județul Mureș.

Fotografii de GIOCA STOICOVIC1, Timișoara

E RI D I A M
e La Salonic s-a disputat în- 

tilnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipa Dinamo 
București și formația locală 
P.A.O.K. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Fotbaliș
tii români au deschis scorul in 
minutul 3 prin Dudu Georgescu, 
iar gazdele au egalat in minu
tul 72, prin golul marcat de Pa- 
ridis.

Selecționata de rugby a 
României și-a început tur
neul în Argentina, jucînd la 
Buenos Aires cu formația 
San Isidro Club, campioana 
țării. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 19—10 (6—6) in fa
voarea rugbiștilor români. 

• La Moscova au început în
trecerile campionatelor europe
ne masculine de canotaj aca
demic, la care participă sportivi 
din 29 de țări, printre care și 
România.

In prima zi a competiției 
s-au desfășurat probele elimi
natorii. Un frumos succes au 
obținut sportivii români Ilie 
Oanță și Dumitru Grumezescu, 
clasați pe primul loc în seria a

de plan. Lăcătușii din echipa 
condusă de Ștefănache Pricop. 

■secretarul organizației U.T.C. de 
la sectorul III, au demontat, 
prin muncă patriotică, două 
transportoare TR-3 pe o distan
ță de 300 de m.

Tinerii, conduși de către ute- 
cistul Virgil Cristea, au colec
tat și scos din subteran, in curs 
de numai 3 zile. 35 de cărucioa
re cu fier vechi.

In primele rinduri s-au aflat 
și uteciștii de la Termocentrala 
Mintia care au dat sistemului 
energetic național peste 70 mili
oane kwh mai mult decît pre
vedea angajamentul luat. Pro
ducția globală reprezintă utili
zări de 102 la sută, iar graficul 
de' putere utilizată este tot de 
102 la sută. Prin reducerea con
sumului propriu tehnologic s-au 
înregistrat economii de energie 
electrică de 9 milioane kwh, 
între uteciștii fruntași se află 
operatorii Mezei loan. Popa 
Dorinei, Monis Ion, Cablea Vio
rel și mulți alții.

La tînăra întreprindere de 
materiale de construcții de la 
Bîrcea uteciștii au realizat 
peste sarcinile de plan 9 km 
tuburi premo. 8 440 fișii cu go
luri. 222 tone vată minerală, 
7 000 mc agregate de balastieră.
(VASILE MOROȘAN).

ȘCOALA PROFESIONALA MI
NIERA - MOLDOVA NOUA 

județul Caraș-Severin 
organizează

CONCURS DE ADMITERE 
între 1—10 septembrie 1973 

la următoarele meserii :
• mecanizatori minieri :
• sondori mecanici foraj- 

extracție ;
• electricieni de mină ;
• lăcătuși de mină.

La primele două meserii 
limita de vîrstă este de 20 
ani, ia’ pentru ultimele două 
meserii se cer 18 ani îm
pliniți la 31 decembrie 7973.

Il-a a probei de 2 fără cirmaci. 
Ei au realizat timpul de 7’06” 
43/100, întrecînd echipajele R.F. 
Germania — 7’07” 59,100, Brazi
liei — 7’15” 31/100 și Belgiei — 
7'25” 33'100. în urma acestei 
victorii Ilie Oanță și D&mitru 
Grumezescu s-au calificat pen
tru semifinalele probei, care se 
vor disputa simbătă. A mai ob
ținut calificarea în semifinale 
și echipajul de 4 fără cirmaci 
(E. Tușa, E. Gali, A. Mitarcă 
și F. Papp). situat pe locul se
cund m seria I cu timpul de 
6’33” 08/100.

• Pe stadionul Giulești din 
Capitală s-a disputat ieri după- 
amiază primul meci dintre 
echipele Rapid București și Lo
komotiv Moscova, contînd pen
tru semifinalele campionatului 
european feroviar de fotbal.

Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3-2 (0-2) 
prin golurile marcate de Du- 
mitriu II (min. 62), Răducanu 
(min. 64 din lovitura de la 
11 m) și Neagu (min. 70). Punc
tele oaspeților au fost înscrise 
de Utkin (min. 2) și Klikov 
(min. 15 din lovitură de la 
11 m.).

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

iu—-«7

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Patria lărete 10; 12: 15; 17; 10; 21).

ALADIN ȘI LAMPA FERMECA
TĂ : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,30; 20,45), Grădina Ca
pitol (ora 19,30).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Festival (orele 9,30; 13; 17.45; 20.30), 
Grădina Festival (ora 19,43).

EVA și ADAM : Central (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul tu
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30. 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

POLIȚISTUL : Scala (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17.15; 20,15), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16.30; 
18,45; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16: 18.15; 20.30), Grădina
București (ora 19,30), Grădina Di
namo (ora 20).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Excelsior (orele 9; 12; 15,15; 13;
20,30). Melodia (orele 9 : 12 ; 15,15 ; 
18 ; 20.30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18.15 ; 20,30). Grădina Mo
dern (ora 20).

CUTEZANȚA i Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Lira (ora 20j.

EGLANTINE : Viitorul (orele
15.30 : 18 : 20,15).

EXPLOZIA : Doina (orele 11;
13,30; 15.45; 18; 20.30).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20.30), Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18.15; 20,30), Grădina 
Buzești (ora 20). Arenele Romane 
(ora 19,45).

INFAILIBILUL RAFFLES : To
mis (orele 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
18,15: 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20).

PE ARIPILE VlNTULUI : Fe
rentari (orele 10; 15; 19).

CARTEA JUNGLEI : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20.15).

FLUTURII SINT LIBERI : Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Grivlța (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30), Volga (orele 
8.45: 10.45; 13,15; 15,45; 18.15: 20 45), 
Miorița (orele 9; 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20.15).

DISTRATUL : Aurora (orele 9; 
11,15; 13 30: 15.45; 18: 20,15), Gră
dina Aurora (ora 19,30).

AUTOSTOP : Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI I 
Giulești (orele 15,30: 18; 20.15),
Bucegi (orele 15,45; 18: 20,15). Gră
dina Bucegi (ora 19,45).
.CU copiii LA MARE : Munca 

(orele 16: 18: 20).
LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 

înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15).

TU. EU ȘI MICUL PARIS I 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Co- 
troceni (orele 15,30; 18: 20,15), Arta 
(orele 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Arta (ora 20).

CIPRTAN PORUMBESCU : U-
nlrea (orele 16; 19,30), Grădina 
Unirea (ora 20).

ORDONANȚA SELMENKO I
Crlngași (orele 15.30: 18; 20.1.5).

ULTIMUL CARTUȘ : Progresul 
(orele 16: 18: 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA I 
Lumina (orele 9: 11.15; 14,30; 17,15; 
20).

ANTONIU SI CLEOPATRA : Pa
cea (orele 15,30; 19).

MONTE CARLO : Floreasca (o- 
rele 15,30; 18; 20.30).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Popular (orele 15.30; 18: 20.15), Vi- 
tan (orele 15,30; 18: 20,30), Grădina 
Moșilor (ora 20), Grădina Vitan 
(ora 19,30).

TINEREȚE FARA BĂTRtNEȚF. ; 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 tn 
continuare).

PROGRAMUL III

9,00 Știri : 9,05 „Incognito" 
program de varietăți 
9,55 Melodia zilei : 
muncitoare" de Nelu 
10,00 Clubul curioșilor ; ___
Știință și tehnică ; 11,10 Profil pe 
portativ — Ion Bogza ; 11,30 An
tract muzical : 12,00 Transmisiuni 
directe din țară : 12,10 Invitație in 
fonotecă : 12,55 Melodia zilei ; 
13,00 închiderea emisiunii de di
mineață : 17,00 Știrile după-amie- 
zii ; 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor; 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Arhi
tectura ; 18,10 Simfonia I in do 
minor op. 68 de J. Brahms : 18,55 
Melodia zilei ; 19.00 In direct... de 
la Șantierul Naval din Giurgiu :
19,30 știri : 19.35 Casa de discuri 
„Electrecord" : 20,00 Educație — 
răspunderi. „Măsura" timpului tn 
schimbul III. Raid-anchetă : 20.30 
Concert din Aranjuez pentru chi
tară și orchestră de J. Rodrigo ; 
21.00 Radio-super-top — topul 
topurilor ; 22.00 Radiojurnal : 22,30 
Melodia zilei ; 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare : 23.15 Poetica. Adri
an, Munțiu : 23.20 Jazz-variete ;
23,55—24.00 Ultimele știri.

muzicale ; 
„Tinerețea 

Ionescu ; 
11,00

Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20; A.R.i.A. (La Sala Savoy a 
Teatrului „C. Tănase") : CON
CERT DE MUZICA UȘOARA CU
BANEZA „Saludo Cubano" — ora 
20: Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : MELEAGURI FERMECATE 
— ora 18,30.

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limbă rusă. 9,30 O 
viață pentru o idee : Traian Să- 
vulescu. 10,00 Telex. 10,05 Biblio
teca pentru tofi : I.A. Bassarabescu 
10.40 Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret". 11.00 Is
toria filmului sonor : „Zboară co
corii". 12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 13.00 Te
lejurnal. 16.00—17.00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză. 18.00 
Telex. 18,05 Tragerea Loto. 18.15 
Cunoașteți legile ? 18,35 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18.50 Teleconferinta de pre
să. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : ..Joacă flo
ri le-n grădini". 20,05 Documentar 
TV. : Cartea apelor. 20,35 Drumuri 
în istorie : Alexandru cel Bun. 
21.00 Studioul de poezie. 21,30 Pa
gini de umor : Aventuri în epoca 
de piatră. 21,55 Microrecital de 
muzică ușoară. 22.05 24 de ore.
22.30 Stadion.
PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20.05 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
20,35 Revista economică TV. 21,05 
Film /Serial : „Arthur". 21,30 Or
chestra de muzică populară „Cer- 
negura" din Piatra Neamț. 22,00 
Teatru scurt : „Unul dintre noi" 
de Radu Bădilă.



Declarațiile lui 
Kurt Waldheim

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, care efectuează un 
turneu de informare în mai 
multe țări din Orientul Apro
piat, a sosit joi în Israel, cea 
de-a treia etapă a călătoriei 
sale.

După o întîlnire cu președin
tele israelian Ephraim Katzir. el 
a avut, în aceeași zi. convorbiri 
cu primul ministru, Golda Meir, 
și cu ministrul afacerilor ex
terne, Abba Eban. La încheie
rea întrevederii, Kurt Waldheim 
a declarat, referindu-se la con
ținutul discuțiilor, că „Premierul 
israelian i-a expus poziția gu
vernului său asupra tuturor 
problemelor privind situația din 
Orientul Apropiat". Waldheim 
s-a declarat mulțumit de această 
primă rundă de convorbiri cu o- 
ficialitățile de la Tel Aviv.

înainte de a părăsi Ni
cosia. secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a participat la o 
conferință de presă.

Referindu-se la convorbirile 
pe care le-a purtat cu preșe
dintele Makarios și cu vicepre
ședintele Rauf Denkaș (liderul 
comunității turce) in legătură cu 
stadiul actual al convorbirilor 
intercomunitare, Kurt Waldhe
im a declarat : „Deși există di
ferențe de opinii între cele două 
comunități, vreau să precizez că 
în cadrul negocierilor au fost 
înregistrate progrese conside
rabile".

COSTA RICA

AmDasadorul 
român și-a 
prezentat 
scrisorile 

de acreditare
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Costa Rica, Constantin Stănescu, 
si-a prezentat, la 28 august, 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui Jose Figueres Ferrer.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Jose Figueres Ferrer un salut 
prietenesc din partea președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și satisfacția 
sa pentru vizita pe care urmea
ză să o întreprindă în Costa 
Rica.

Apreciind elogios activitatea 
președintelui ' Consiliului de 
Stat _ al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
politica internă și externă a ță
rii noastre. președintele Jose 
Figueres Ferrer a transmis, la 
rîndul său, un salut cordial 
șefului statului român, subli
niind, totodată, interesul major 
cu care este așteptată vizita sa 
in Costa Rica.

Succese ale tinerilor români 
la a doua Balcaniada 

de matematica
între 20 și 36 august, la Atena a avut loc „A doua Balcaniadă 

matematică pentru studenți și tineri cercetători", la care și-au 
trimis reprezentanți centrele universitare din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și România.

Prezentindu-se remarcabil tinerii matematicieni din România 
au realizat un frumos succes, clasindu-se pe primul loc la con
cursul pentru studenți și obținînd patru premii — considerate 
ca egale între ele — Ia concursul pentru cercetători.

La studenți, România a primit două premii întîi „Exaequo" 
prin Dimca Alexandru de Ia Universitatea București, și Breazu 
Valeriu de la Institutul Politehnic din Capitală. Tinerii cercetă
tori români care au obținut laurii concursului sînt : Nicula Ghe- 
orghe de la Universitatea din Cluj, Maxim Liliana de la Uni
versitatea din Iași. Popescu Dorin și Ștefănescu Anton, ambii 
de la Universitatea București. Toți ceilalți cercetători români au 
primit „mențiuni de onoare" și felicitările juriului pentru lucră
rile originale realizate cu prilejul celei de-a doua „confruntări" 
a tinerilor matematicieni din țările balcanice.

Reamintim că prima manifestare de acest fel, consacrată prie
teniei, schimbului de experiență și mai bunei cunoașteri între 
tinerele talente din țările balcanice, a avut Ioc la București, in 
1972, din inițiativa României.

Profesorul E. Sterghiou, președintele juriului internațional a! 
celei de-a doua Malcaniade matematice, a ținut să sublinieze că 
„echipa română era de la început favorita Balcaniadei. Ea nu a 
dezmințit așteptările, obținînd primele locuri atît ia studenți, cit 
și la cercetători. Vreau să profit, totodată, de prilej — a conchis 
profesorul Sterghiou — ca să transmit felicitările mele pentru 
matematicienii pe care îi pregătește România".

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

Cu prilejul vizitei în Austria 
a delegației C.C. al P.C.R.. to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu președin
tele Partidului Comunist din 
Austria, Franz Muhri.

Tovarășul Cornel Burtică a 
transmis președintelui Partidu
lui Comunist din Austria din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. un 
cordial salut și cele mai bune 
urări de sănătate, de noi succe
se în activitatea P.C. din Aus
tria. Mulțumind, Franz Muhri a 
adresat, la rindul său. tovară
șului Nicolae Ceaușescu, con
ducerii Partidului Comunist 
Român, un mesaj de călduros 
salut, cele mai bune urări de 
sănătate și de succese tot mai 
mari in opera de construire a 
societății socialiste în România.

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

La întilnire. care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au participat Hans

Kalt și Karl Zenker, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.A., 
și Heinrich Fritz, membru al C.C. 
al P.C.A., șeful Secției externe a 
partidului. Au luat parte, de a- 
semenea. Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Cluj, precum 
și Dumitru Aninoiu, ambasado
rul României la Viena.

• JOI, 30 AUGUST, au con
tinuat lucrările Comitetului 
de coordonare al Conferinței 
pentru securitate și coope
rare in Europa. în ședințele 
plenare ale comitetului au 
fost dezbătute problemele 
privind organizarea lucrări
lor in cea de-a doua fază a 
conferinței, precum și unele 
chestiuni financiare, adop- 
tindu-se hotărîri corespunză
toare.

Totodată, au fost create 
două grupuri de lucru. Pri
mul are sarnica să exami
neze crearea de comisii, sub
comisii și alte organe subsi
diare, precum și calendarul 
activității acestora. Cel de-al 
doilea grup de lucru a înce
put discutarea modalității 
prin care unele state nepar
ticipante — riverane Mării 
Mcditerane — și-ar putea 
face cunoscute punctele de 
vedere în problemele ordinii 
de zi a conferinței.

SĂRBĂTOAREA
MALAYEZIEI

Malayezia sărbătorește la 
31 august cea de-a 16-a a- 
niversare a proclamării in
dependenței sale, rezultat și 
încununare a luptei îndelun
gate a poporului ei pentru 
eliberarea de sub jugul co
lonial.

Situată în sud-estul Asiei, 
avînd un teritoriu de 326.634 
km.p. și o populație de peste 
10 milioane de locuitori. Ma
layezia și-a dobîndit renu- 
mele de „țară a cauciucului 
și cositorului". Intr-adevăr, 
cu cele aproximativ un mi
lion de tone de cauciuc pro
dus anual (67 la sută din su
prafața cultivată a țării e a- 
coperită cu arbori de cau
ciuc), Malayezia asigură a- 
proape jumătate din pro
ducția mondială. In ce pri
vește cositorul, Malayezia a- 
sigură ea singură o treime 
din producția mondială. La 
aceasta se adaugă impor
tante zăcăminte de petrol, 
aur, bauxită, culturi de ar
bori de esență nobilă.

In anii de după cucerirea 
independenței, Malayezia a 
parcurs un drum marcat de 
eforturi intense pentru lichi

darea stării de înapoiere 
moștenite de la colonialism, 
pentru valorificarea în inte
resul național a marilor bo
gății naturale, spoliate in 
trecut prin exportul aproape 
exclusiv de materii prime.

Planurile economice ela
borate sînt îndreptate spre 
diversificarea economiei, 
spre crearea unor industrii 
noi de prelucrare a minereu
rilor, țițeiului, cauciucului și 
lemnului, spre extinderea te
renurilor cultivate și dezvol
tarea agriculturii. O preocu
pare sistematică se manifestă 
pentru lărgirea rețelei de 
școli și pregătirea cadrelor 
de specialiști necesare eco
nomiei țării.

De ziua națională a Mala- 
yeziei ne reafirmăm senti
mentele de solidaritate cu 
eforturile de dezvoltare, de 
consolidare a independenței 
acestei țări. Ne exprimăm 
totodată satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor 
româno-malayeziene, relații 
de prietenie și de cooperare 
rodnică pe multiple planuri.

P. N.

• Sub egida Institutului 
suedez de relații internațio
nale, în prima jumătate a 
lunii august la Stockholm a 
apărut o lucrare de populari
zare consacrată României. 
Lucrarea conține date des
pre geografia, istoria, organi
zarea statală, dezvoltarea e- 
conomică și socială, comer
țul exterior, precum și des
pre politica externă a Româ
niei.

Convorbirile premierului britanic
in Irlanda de nord

Primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath. aflat 
într-o vizită de 36 de ore în Ir
landa de nord, a avut, în cursul 
zilei de miercuri, noi întreve
deri cu liderii principalelor 
formațiuni politice ale provin
ciei. Dintre aceștia, agenția

VIETNAMUL DE SUD. - Lucrări de reparare a liniei de curent 
electric intr-o zonă eliberată din provincia Ouang Tri.
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La 31 august 1962, la Casa roșie din Port 

of Spain avea loc ceremonia proclamării 
unui nou stat independent : Trinidad — 
Tobago. După 165 de ani de dominație co
lonială britanică se cobora pentru ultima 
oară steagul metropolei, in locul Iui inăl- 
țîndu-se drapelul național, in roș-alb-ne- 
gru.

Prima mențiune europeană privind exis
tența acestor două insule datează din I 
iulie 1498, cind Columb a zărit cele trei 
virfuri submuntoase de pe insula Trinidad. 
Pe aceste pămînturi locuiau pe atunci tri
burile de indieni Arawaks și Caraibes. 
După colonizarea spaniolilor, ele trec în 
secolul XVIII sub jurisdicție franceză. Este 
perioada în care apar întinse plantații de 
trestie de zahăr, cacao, sînt aduși sclavi din 
Africa. în 1797 Trinidadul este ocupat de 
englezi, ca cinci ani mai tîrziu, francezii 
să-1 cedeze oficial Marii Britanii, prin Tra
tatul de la Amiens. In 1958. cele doua 
insule dobindesc „autonomia internă", 
fiind incluse in Federația Indiilor de Vest. 
Prin retragerea, in 19G1, a Jamaicăi și apoi 
a Trinidad — Tobago-ului din aceasta, 
Federația se destramă. Insulele iși procla
mă independența în cadrul Comnion- 
uealth-ului. Principalele partide politice 
sînt : Mișcarea națională a poporului (partid 
de guvernămint, care deține majoritatea 
atît în Senat cit și în Camera reprezentan
ților) și Partidul Laburist democratic.

Situat în dreptul coastelor Venezuelci. 
Trinidad — Tobago, două insule insumînd 
5.128 kmp. și o populație de 1.040.000 de lo

cuitori (12 la sută negri, 36 la sută in
dieni. 16 la sulă mulatri, 2 la sută albi) 
dispunea în anul independenței de o eco
nomie slab dezvoltată, bazată în special 
pe extracția petrolului. Cîteva planuri eco
nomice au încercat, și in parte au reușit, 
să corijeze această situație. Ultimul plan

I S
Trinidad —

Tobago
pe cinci ani (1969—1973) pune un accent 
deosebit pc diversificarea ramurilor eco
nomice. Primele rezultate ale acestor efor
turi n-au întîrziat. Astfel, agricultura nu 
mai reprezintă decit 8,5 Ia sută din pro
dusul intern brut, în timp ce alte sectoare, 
care vădesc tendințe de industrializare — 
cum sînt extracția și prelucrarea hidrocar
burilor, industria ușoară, construcții, elec
tricitate — au o pondere de circa 50 la

Reuter îi menționează pe Oli
ver Napier, lider al partidului 
Alianței, Ian Paisley, conducă
torul Partidului Democratic U- 
nionist, William Faulkner, lider 
al Partidului Unionist (protes
tant). și Gerry Fitt. lider al 
Partidului Social-Democratic și 
Laburist, principala formațiune 
politică a minorității catolice.

într-un discurs rostit la în
cheierea vizitei. Edward Heath 
a făcut apel la populația Ir
landei de nord ca, prin eforturi 
proprii, să depășească actuala 
criză politică, cu ajutorul ooii 
Adunări Provinciale. Prima se
siune a Adunării Provinciale 
urmează să aibă loc in cursul 
lunii septembrie.

Plenara C. C. 
al P. C. Chinez
După cum anunță agenția 

China Nouă, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
ales la al X-lea Congres al Par
tidului, a ținut la 30- august pri
ma ședință plenară. Președinte 
al Comitetului Central a fost 
ales tovarășul Mao Tzedun, iar 
ca vicepreședinți Ciu En-lai, 
Uan Hun-uen, Kan Șen, Ie Cien- 
in, Li Dă-șin.

A fost ales, de asemenea, Bi
roul Politic al C.C., alcătuit din 
21 membri.

Din Comitetul Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, fac parte președintele și 
vicepreședinții C.C., precum și 
Ciu De, Cian Ciun-ciao și Dun 
Bi-u.• ••••••

sută in produsul intern brut. Pe lingă pe
trol, Trinidad — Tobago posedă importante 
zăcăminte de asfalt. Pitch, faimosul Iac de 
asfalt este atît de rezistent incit pe supra
fața sa pot sta, fără vreun pericol, greu
tăți de 5—10 tone. Unii specialiști au de
clarat că rezervele de „diamant negru", 
cum a fost denumită de localnici, această 
bogăție, va ajunge pentru cîteva sute de 
ani.

Guvernul de Ia Port of Spain, condus de 
Ia 20 iulie 1959 de primul ministru Eric 
Williams, a avut in vedere cîteva obiec
tive : acțiunea de educație (circa 90 la 
sută din populație a fost alfabetizată), pro
tejarea tinerei industrii, controlul crescînd 
asupra exploatării bogățiilor naționale.

în octombrie anul trecut, reprezentanți 
ai unor state din regiune, in dorința de a 
intensifica cooperarea economică reciprocă 
aii hotărît să înființeze Piața comună a 
Antilelor, înccpind cu 1 mai 1973. Patru 
din aceste state, printre care și Trinidad — 
Tobago, s-au decis să stabilească relații di
plomatice cu Cuba.

între România și Trinidad—Tobago, din 
toamna anului 1972, au fost stabilite rela
ții diplomatice. O delegație oficială din 
Trinidad—Tobago a vizitat țara noastră, cu 
acest prilej exprimîndu-se dorința ambelor 
țări de a dezvolta relații de prietenie și 
colaborare, apreciindu-se totodată că a- 
ceasta corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

I. T.
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SCRUTIN IN 
„ȚARA BORDURILOR"

C
ontrar tradiției, în Norvegia, activitatea politică 
din această vară, s-a desfășurat non-stop. După 
adevărata rundă de congrese și conferințe na
ționale ale principalelor grupări politice — cu 
care prilej s-au adoptat platformele electorale 
— pe durata ultimilor luni, campania pentru a- 
Iegeri a cunoscut o intensificare din ce în ce mai pronunțată. 

Acest fapt este evidențiat, printre altele, și de înscrierea pe 
listele electorale a unui număr record de 15 partide.

Scrutinul, care va avea loc la 10 septembrie, iși propune re
înnoirea celor 155 de mandate ale Parlamentului unicameral- 
Stortingul. O serie de sondaje apărute în presa din Oslo nu 
întrevăd răsturnări spectaculoase pe arena politică. Conform 
acestora, poziția cea mai avansată o deține Partidul munci
toresc, care a obținut 40 la sută din numărul voturilor expri
mate la ultima consultare. De altfel, liderul acestui partid, 
fostul premier Trygve Bratteli, a declarat recent că este dis
pus să formeze un cabinet minoritar. în aceeași problemă, a 
viitorului guvern, corespondentul din Oslo al agenției ASO
CIATEI) PRESS opina că în cazul unui succes al partidelor 
denumite nesocialiste, vor fi necesare negocieri îndelungate și 
dificile, șansele formării unei coaliții largi fiind aproape 
nule. După cum se știe, în urmă cu circa doi ani. divergen
tele apărute in cadrul coaliției „celor cinci partide nesocia
liste", în problema aderării la Piața comună, au dus la dizol
varea guvernului, iar cabinetul minoritar care a urmat, de- 
misionînd la rîndul său, după respingerea de către populație, 
în septembrie 1972, a propunerii de aderare la Piața comună. 
Actualul guvern minoritar, condus de Lars Korvald, este alcă
tuit din membri ai partidelor popular-creștin. de centru și 
liberal, care s-au opus intrării Norvegiei în Piața comună. 
Cabinetul Korvald s-a bucurat de sprijin în Parlament, in 
special datorită dificultăților intimpinate de norvegieni în 
negocierile privind încheierea unui acord de libere schimburi 
cu Piața comună.

In aprecierea situației actuale, observatorii din Scandina
via urmăresc cu atenție evoluția unui important eveniment 
politic : apariția și afirmarea unei noi forțe, Uniunea elec
torală socialistă. Aceasta grupează partidele de stingă sub 
forma unei alianțe. Din Uniunea electorală socialistă fac parte 
Partidul comunist, Partidul socialist popular. Comitetul de 
informare al mișcării muncitorești și socialiștii independenți. 
Manifestul electoral al acestui front menționează că alianța 
are ca obiective lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii, se pronunță pentru deplina reu- 
)ită a Conferinței pentru securitate și cooperare europeană, 
pentru solidaritatea internațională cu popoarele din colonii, 
pentru intensificarea schimburilor economice internaționale, 
fără îngrădiri sau discriminări.

încercînd să evidențieze rolul pe care l-ar putea juca in 
cadrul scrutinului această grupare de forțe, cercuri politice 
norvegiene apreciază că deși partidele componente nu au 
reprezentanți iu parlament, sprijinul de care sau bucurat ele 
:u prilejul referendumului din toamna anului trecut, ar putea 
constitui un indiciu asupra posibilității de deplasare a unei 
părți a electoratului spre stingă, avind drept rezultat dobin- 
lirea de mandate în Storting. în această perspectivă, alege
rile parlamentare din Norvegia sînt așteptate cu in( -res.

I. TIMOFTE

TENDING NOI 
LA BANGKOK

W
ashingtonul are 
destule motive 
să considere că 
port-avionul te
restru pe carc-1 
constituie Tai- 
landa, nu va mai putea con

stitui multă vreme o com
ponentă a sistemului militar 
american". Aprecierea aceas
ta aparține corespondentului 
agenției FRANCE PRESSE 
in capitala Statelor Unite și 
ea este fundamentată pe 
unele evoluții notabile în po
ziția cercurilor guvernamen
tale de la Bangkok față de 
prezența bazelor militare 
străine pe teritoriul tailan- 
dez.

Un comunicat dat publici
tății la Bangkok la încheie
rea unei întrevederi dintre 
primul ministru tailandez 
Thanom Kittikachorn și 
ambasadorul S.U.A. in Tai. 
landa, făcea cunoscut că gu
vernele Tailandei și Statelor 
Unite au căzut de acord să 
înceapă convorbiri în vede
rea stabilirii unui calendar 
al retragerii trupelor ameri
cane de la bazele din această 
țară. Se poate remarca fap. 
tul că este pentru prima oa- 
ră cind se pune în mod des
chis și oficial problema viito
rului bazelor americane în 
Tailanda. Și, interesant de 
notat, corespondentul cotidia
nului elvețian NEUE ZîjR- 
CHER ZEITUNG la Washing
ton, vorbește, citind surse 
oficiale americane, despre 
„presiuni tailandeze discrete, 
dar repetate pentru începerea 
unui proces de retragere 
treptată a bazelor militare 
ale S.U.A.“.

Acuitatea cu care tailande- 
zii sint confruntați cu pro
blema bazelor militare ame
ricane (atit pe planul știrbi
rii suveranității naționale, 
cit și sub aspectul pericole
lor majore generate de însăși 
prezența unor asemenea con
centrări de tehnică militară 
americană) este ușor de în
țeles dacă avem în vedere 
proporțiile implantării mili
tare a Statelor Unite pe pă- 
mîntul Tailandei. Cele 20 de 
baze terestre și navale și alte 
30 de baze aeriene (deservite 
de un număr considerabil de 
militari americani), formează 
un veritabil „port-avion te

restru" al S.U.A. în Asia de 
Sud-Est. Baza de la Sattahip, 
unde se află și aerodromul 
Utapao, este una din cele mai 
mari baze militare america
ne situate în afara granițelor 
Statelor Unite.

Periculozitatea acestei stări 
de lucruri, nemulțumirea ge
nerată de o prezență care 
afectează direct suveranita
tea națională a Tailandei, au 
generat o mișcare mereu 
mai amplă și mai viguroasă, 
îndreptată spre obținerea li
chidării bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul 
tailandez. E semnificativ că 
tendințe în acest sens s-au 
conturat in ultima vreme și 
în cercuri care, pînă nu de
mult, aprobau prezența mili
tară americană. A fost, astfel, 
remarcată poziția pe care a 
luat-o în public, în primăva
ră, fostul ministru de exter
ne Thanat Khoman (aflat, 
mai bine de un deceniu în 
fruntea diplomației tailande
ze). El a dezvăluit că înce
perea construirii primelor 
baze aeriene americane in 
Tailanda s-a făcut fără știrea 
și fără aprobarea expresă a 
guvernului tailandez din pe
rioada respectivă. „Este clar 
— sublinia Khoman — că 
trupele străine nu sînt aici 
pentru a proteja Tailanda ; 
ele nu sint aici decit pentru 
a apăra propriile lor inte
rese".

Intr-un sens mai larg, ase
menea tendințe se manifest 
și in unele nuanțe noi apă
rute în poziția Bangkokului 
față de S.E.A.T.O. Alătura
rea Tailandei la insistențele 
filipineze privind „accentua
rea rolului S.E.A.T.O. in do
meniul dezvoltării economice 
și sociale" a fost Interpreta
tă ca un indiciu al preocu
părilor tailandeze pentru o 
dezangajare militară.

Lansarea convorbirilor pen
tru întocmirea unui calendar 
al retragerii trupelor ameri
cane din Tailanda se înscrie, 
așadar, în logica unei evolu
ții care exprimă opțiunile 
mereu mai conturate la 
Bangkok pentru promovarea 
independentei și a interese, 
lor naționale tailandeze.

P. NICOARA
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RAVAGIILE CUTREMURULUI DIN MEXIC
Ultimele cifre prezentate de 

autoritățile mexicane in legă
tură cu efectele puternicului cu
tremur resimțit, marți, în pro
vinciile Vera Cruz și Puebla 
indică între 750 și 900 morți și 
aproximativ 2 000 de răniți — 
informează agenția Prensa La
tina. Datele oficiale precizează, 
totodată, că localitatea Ciudad 
Cerdan a fost distrusă în pro
porție de 75 la sută, populația 
rămasă încă în oraș fiind lipsită 
de apă potabilă și lumină elec
trică. Situația este dificilă și 
datorită faptului că circulația 
autovehiculelor este îngreuna
tă de faliile ivite de-a lungul 
căilor de acces. S-a anunțat, de 
asemenea, că 40 la sută din e- 
dificiile orașului Orizaba au su
ferit avarii considerabile.

La Ciudad de Mexico, echipe
le de urgență au anunțat că, 
în timp ce președintele Luis 
Echeverria inspecta provinciile 
Vera Cruz și Puebla — cele 
mai lovite de puternicul seism 
— populația localităților situa
te în zona de dezastru a început 
primele lucrări de reconstruc

ție. Multe dintre edificiile afec
tate de seism au o mare valoa
re arhitecturală.

Pe de altă parte, pericolul e- 
pidemiilor a fost in mare parte 
înlăturat, grație unei campanii 
de vaccinare în masă.

Sub directa supraveghere a 
șefului statului, echipele de sal
vare desfășoară o susținută ac
tivitate de ajutorare a zonelor 
sinistrate cu alimente, medi
camente, obiecte de primă ne
cesitate și materiale de cons
trucție.

Erupție submarină 
în Pacific

• ÎN ZONA INSULELOR O- 
GASAWARA, situate în Ocea
nul Pacific, la 1 200 kilometri 
sud de Tokio, au fost semnala
te, miercuri.. puternice erupții 
ale unui vulcan submarin. Ele 
s-au succedat la intervale de 
timp cuprinse între 3 și 10 mi
nute, lava tîșnind cu putere Ia 
mare înălțime.

• MINISTRUL VEST-GER- 
MAN de externe. Walter Scheel, 
i-a primit, miercuri, pe șefii 
celor trei fracțiuni parlamenta
re ale Bundestagului. Convor
birea s-a axat pe probleme re
feritoare la admiterea R.F. Ger
mania în Organizația Națiuni
lor Unite.

Din delegația vest-germană 
care se va deplasa la New York 
cu prilejul admiterii R.F. Ger
mania în O.N.U. vor face parte 
și reprezentanți ai opoziției.

Condamnări în Maroc
• UN TRIBUNAL MILITAR 

din Kenitra a pronunțat joi 
sentința în procesul intentat ți
nui grup de persoane acuzate 
de atentat împotriva securității 
statului. După cum informează 
agenția maghrebiană de presă 
M.A.P., 16 persoane au fost con
damnate la moarte. 15 au fost 
condamnate la închisoare pe 
viață, iar alți acuzați au primit 
pedepse cu închisoare pe diferi
te termene. 70 de inculpați au 
fost achitați. *■

• LA 28 AUGUST a avut 
Ioc Ia Biblioteca română din 
New York o seară muzicală 
românească intitulată „Muzi
ca contemporană în țara lui 
George Enescu". Dirijorul 
Mircea Cristescu, aflat în 
S.U.A. pentru a dirija o se
rie de concerte, în cadrul 
programului de arte inter, 
pretative al Universității a- 
mericane din Washington, a 
conferențiat în fața unui nu
meros public despre mișca
rea muzicală din România. 
Au fost audiate înregistrări 
de muzică românească. In 
încheiere a fost prezentat 
un film documentar des
pre cel de-al IlI-lea Festival 
internațional George Enescu.

In cadrul unei alte mani
festări, prof. dr. docent 
Alexandru Bolintineanu a 
conferențiat Ia Biblioteca ro
mână despre „Rolul diploma
ției în istoria statului ro
mân".

Conferința 
internațională Pugwash

• ÎN LOCALITATEA FIN
LANDEZA Aulanko, din apro
piere de Haemeenlinna, în zona 
centrală a Finlandei, s-au des
chis lucrările celei de-a 23-a 
Conferințe internaționale Pug- 
wash, for care reunește savanți 
din întreaga lume — militanți 
pentru întărirea păcii și coope
rarea între popoare.

La actuala conferință iau 
parte peste 100 de oameni de 
știință din 30 de țări. Principa
lele probleme de pe ordinea de 
zi a reuniunii sînt securitatea 
europeană, dezarmarea, efectele 
radioactivității și chestiunea su
prapopulatei în lume.

• REPREZENTANTUL DE
LEGAȚIEI MILITARE A G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud a remis o notă Comisiei 
Internaționale de Control și 
Supraveghere din Vietnam, ce- 
rînd efectuarea unei cercetări 
imediate privitoare la operațiu
nile trupelor saigoneze în vede

rea cuceririi unor localități din 
provinciile Mitho și Kuangham, 
aflate sub Administrația Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu.

în notă se arată că 9 batali
oane și alte unități saigoneze, 
susținute de aviație și artilerie 
au pătruns in provinciile amin
tite și au cotropit 13 localități. 
In cursul acestor operațiuni, 
militarii saigonezi s-au dedat la 
jafuri, omoruri și arestări în 
rindurile populației civile.

Convorbiri economice 
sovieio-japoneze

» LA TOKIO au început, 
miercuri, convorbiri sovieto- 
japoneze în probleme ale cola
borării economice bilaterale. 
Cele două delegații sînt conduse 
de I. F. Semiceastnîi, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, și de Kogara Uemura, pre
ședintele Federației organizații
lor economice din Japonia.

Surse nipone afirmă că este 
vorba de exploatarea în comun 
a resurselor naturale din Sibe
ria.

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT• PE SCURT

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I București. Piața „Sclnteti". Tel. 17.60.16, 17 60 20 Abonamentele «e far la oficiile poștale și difuzării din întreprinderi și Instituiri — Tiparul I Combinații 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 POB — 2001. poligrafic „Casa Scinteii*.


