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ACTIVITATEA COMERCIALA
A CENTRALELOR INDUSTRIALE

nu se poate rezuma la simple
operații de aprovizionare-desfacere

Măsurile de perfecționare a vieții 
economice aplicate în anii din urmă 
au vizat, practic, intre altele, și crea
rea unui sistem nou de relații intre 

unitățile economice. Principala ca
racteristică a acestor relații o consti
tuie deplasarea centrului de greuta
te al desfășurării întregului proces 
de aprovizionare tehnico-materială 
la întreprinderi și centrale industria
le. Efectul pozitiv urmărit a fost nu 
numai asigurarea unor mai bune 
condiții pentru realizarea ritmică și 
integrală a sarcinilor de plan, ci și 
mai buna folosire a mijloacelor mate
riale și bănești, apropierea organului 
de decizie de locul unde se înfăptu
iește activitatea economică. întreprin
derile și centralele industriale, deve
nind astfel principalii factori res
ponsabili de îndeplinirea obiectivelor 
planului de stat, s-a impus cu ne
cesitate legiferarea stabilirii relații
lor economice de către întreprinderi 
și centrale în mod direct, nemijlo
cit, prin liberul lor acord de voință.

Așadar, activitatea comercială este 
chemată sâ răspundă unor cerințe cu 
totul deosebite față de cele anterioa
re. Sarcinile noi din domeniul apro
vizionării și desfacerii implică un stil 
nou de muncă, intr-un cadru orga
nizatoric adecvat, care să pună in 
valoare inițiativa, drepturile și posi

bilitățile largi care au fast acordate 
întreprinderilor și centralelor indus
triale in conducerea activității eco
nomice. Dacă privim însă in con
textul principiilor consacrate de Le
gea contractelor economice, de Le
gea cu privire la act irita tea de co
merț exterior, ca și de proiectul 
ce Lege cu privire la organi
zarea și conducerea unităților econo
mice de stat, se constată că forma 
de organizare a compartimentelor 
de aprovizionare și desfacere exis
tentă in prezent in întreprinderi 
și centrale, nu corespunde decit 1 
parte concepției actuale cu privire la 
rolul unităților economice in des
fășurarea activității comerciale. 
Consider că această activitate tre
buie să cuprindă in mod necesar 
trei aspecte mai importante : pros
pectarea pieței si constituirea porto
foliului de comenzi : încheierea și 
executarea contractelor economice : 
urmărirea realizării contractelor de 
aprovizionare și desfacere ; urmări
rea comportamentului produselor 
după livrare la beneficiar. Ne 
propunem să discutăm in rindu- 
rile de față primul și ultimul aspect 
și totodată să formulăm citeva 
sugestii privind perfecționarea acti
vității în aceste domenii.

puncte de vedere

in

în calitate de furnizor, activitatea 
premergătoare livrării produselor 
include prospectarea pieței deci 
cunoașterea consumatorilor actuali 
și potențiali, efectuarea unor studii 

asupra perspectivei evoluției consu
mului și progresului tehnic. în rea
litate insă in foa-rte multe centra
le industriale și întreprinderi, cum 
ar fi „Hidromecanica" Brașov, 
„Steaua roșie" București. întreprin
derea mecanică Mija, unele combi
nate producătoare de mobilă, orga
nizarea prognozei comerciale este 
lăsată pe planul al doilea, existind 
prea puțin interes pentru a se pre- 
viziona finalitatea procesului econo
mic pe o perioadă mai îndepărtată 
și a se adopta din timp măsuri în 
consecință pentru mărirea eficienței 
activității productive. Sînt încă insu
ficient exploatate instrumentele de 
bază ale marketingului industrial ; 
se organizează prea puține expoziții, 
tirguri, magazine de prezentare și 
vinzare ; difuzarea de mostre, pli
ante, desene, cataloage comerciale, 
precum și alte acțiuni care asigură 
un contact direct și permanent al 
furnizorilor cu beneficiarii produse
lor lor, atit pe plan intern, cit și 
pe piața externă sint inițiate cu greu 
și Ia un nivel necorespunzător fie 
din cauza menținerii unor canoane 
birocratice, fie datorită nepriceperii 
celor puși să se ocupe de interesele 
comerciale ale unor unități econo
mice.

Aș menționa aici in mod deosebit 
legăturile strinse pe care trebuie să 
Ie aibă resortul comercial cu com
partimentele de producție și de con
trol tehnic de calitate. Adeseori 
aceste compartimente trebuie să ia 
împreună contact cu beneficiarii, să 
participe la sondarea pieței și la pre
zentarea produseîor noi. la demon
strațiile de funcționare și utilizare a 

produselor, ba. mai mult, chiar la 
organizarea rețelelor proprii de des
facere sau la supravegherea rețele
lor de desfacere din alte sisteme. 
Ar«asta pentru a se cunoaște condi
țiile de calitate, ambalare, expediție 
și transport, pentru a se putea trece 

• cit mai rapid la o producție în con
formitate cu cerințele consumatori

lor. Numai astfel se poate crea un 
portofoliu de comenzi care să asigu
re încărcarea completă a capacități-

Excelenței Sale Domnul GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Franceze

Palatul Elysee PARIS 
îmi este deosebit de plăcut ca la cea de-a 60-a aniversare a zilei 

Dumneavoastră de naștere, să Vă adresez, domnule Președinte, sincerele 
mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Amintindu-mi cu multă satisfacție de întilnirile și discuțiile cor
diale purtate cu Dumneavoastră, îmi exprim convingerea’ că relațiile 
prietenești dintre România și Franța se vor dezvolta în interesul popoare
lor noastre, al păcii și securității în Europa și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

de Stat 
România

Excelenței Sale
Domnul. HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei independenței Republicii 

Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului algerian cele mai 
calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre România și 
Algeria vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul RAFAEL CALDERA

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela și a celei de-a 
150-a aniversări a eroicelor lupte de la Carabobo, eveniment istoric im
portant pentru consolidarea independenței țării dv., îmi este plăcut să 
vă adresez in numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări, cele mai bune urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul venezuelean.

îmi exprim convingerea că —J:-‘ 
noaste o dezvoltare continuă în 
ți colaborării internaționale.

relațiile dintre țările noastre vor cu- 
interesul celor două popoare, al păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

mărturhlt — era. de pildă, propria 
biinăsliii ». S iv. ■ .i spunem lucru- 
1pe ii >uv.‘. am intiinil mal mulți 
• i cu am. 11 vi ut să intilnim sau de
cit ai fi firesc să existe in socie
tatea noastră. Ați remarcat că de 
cele mai multe ori armele cu care 
ei luptă pentru mizerabilul lor Ideal 
sint șl ele mizerabile ? Din arsena
lul lor nu lipsesc minciuna, ipocri
zia. lașitatea — si lipsesc cu deră- 
vivșîre scrupulele, fermitatea, leali
tatea. Se conformează idealului lor 
— care, dacă nu e antiuman (la o ju
decată mai blindă) est.e. in orice raz, 
neuman : și hîrciogul stringe pen
tru sine ..„Trăiesc numai o dată !‘ — spune 
cite unul care .și-a făcut din satis
facerea insblnctului rapace „idealul 
v ieții ; vrea să spună, in deplora
bila lui „filozofie", că este păcat, 
trăind numai o dată, să nu-șl satis
facă toate tipurile de foame (...mi
nus foamea de ideal !). Dar* tocmai 
pentru că trăim

niile mele do a mă Identifica, dc a 
mă apropia cit mai mult dc < I. Xu 
»xIn(A om marc fără un Ideal mar-. 
Spartacus și Giordano Bruno. Șici i i 
■•el Mace și Ioana d’Arc. Karl Mai.. 
Ei Nicolae Bfilccscu — toti „sfinții 
și martirii oin calendarul llbertății“ 
(ca să reluăm o frază a unuia din
tre ei. a Iul Marx) chezășuiesc cu 
viata p?n»ru adevărul acestei Idei. 
Un ideal, cel mai înalt dintre toate, 
lupta pentru libertatea oamenilor, 
le-a iluminat glodurile șl faptele, 
le-n fost „primum movens" și eternă 
sursă regeneratoare de-a lungul în
tregii vieți. Steagul acestui ideal le-a 
fluturat mereu în conștiință și dra
pați in faldurile sale au trecut in 
eternitate. Noblețea lor — sursa cin
stirii noastre pentru el — este fiica 
cea dinții născută a nobletii idealu
lui lor. Mai mult, idealul este uniră 
sursă a înnobilării existentei. Tar 
printre toate idealurile care au lu
minat de-a lungul veacurilor in va
tra lumii se ridică col mai înalt din-

Cea mai Înaltă formă de memorie, 
I ioiki. e-Uc un lung șir de umbre 
>i lumini — in viata unui popor, a 
unui continent. a lumii în filele <i 
de pină acum, timpii de glorie și ne 
victorii au alternat cu perioade cind 
clanul lumii părea să fi obosit, cu 
decanii și secole de tăcere ostenită 
Iar peste umbre și poate lumini, o- 
rnul a mers înainte, spre împlinirea 
de.Dinului său.

Scrutăm trecutul... Cind au apărut 
in istorie porțiunile de umbră tre
cătoare ? Pe ce fundal s-au așternut 
ele .’ întotdeauna, atunci cind do
minantă a fost lipsa de. Ideal cind 
orizontul unui ins sau al unei co
lectivități se afla la un pas, atunci 
cind frunțile cran arareori luminate 
de ideea nobilă, de gindol cutezător, 
cind locul unor nobile avînturi era 
luat de meschine (. .și instinctuale) 
porniri. Lipsa unui ideal a stigmati
zat perioade istorice. 
în hăul uitării, in groapa 
unde sint părăsite 
cllle, toate neim- 
pltnirlle. La un 
imaginar tribunal 
ai istoriei, atunci 
cind secolele vor 
fi chemate să răs
pundă pentru lu
crarea lor, o în
trebare le va lu
mina, de la bun 
început. chipul : 
„Care a fost idea
lul tău ? în ce au 
crezut oamenii 
tăi ?".

Va fi așa pen
tru că in viața so
cietății și in via
ța fiecăruia dintre 
noi criteriul defi
nitoriu, suprema 
caracteristică este 
idealul, 
ne-mi 
idealul 
ești 1“

aruncindu-lc 
comună 

• oatc nimicni-

personalității sale

(Continuare în pag. a Il-a)
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Dumitru FUNDĂTURA 
doctor în economie

măsura

,,Spu- 
care este 
tău, ca

IDEALUL OMULUI

Foto : S. Cristian

lor de producție în condițiile unei 
eficiențe economice tot mai inalte.

Dar și in calitate de beneficiar, 
unitățile economice trebuie să dea 
un alt profil activității lor comer
ciale. în primul rind, ele trebuie să 

susținută de 
"șl 

și

realizeze o acțiune 
prospectare a furnizorilor reali 
potențiali, de materii prime 
materiale necesare pentru consumul 
productiv, in special a acelora de 
calitate superioară și cu prețuri mai 
scăzute ; să fie aleși acei furnizori 
care pot realiza livrarea produselor 
în condițiile cele mai favorabile (din 
punct de vedere al volumului, struc
turii sortimențale, ritmicității livră
rilor etc.) în momentul de față, con-

mutații 
orașelor 
in tre-

petrecut 
radicale in viața 
mici, condamnate ... .
cut la o viață culturală ba
nală. Vara, in numeroase 
orașe, activitatea industria
lă intensă, necurmată, păs
trează mari mase umane, 
numeroase localități de
venite centre ale unor 
regiuni de amplu in
teres turistic cunosc a- 
glomerații neobișnuite, per
manente. Capitala e, in 
sezon estival, ea însăși, un 
excepțional obiectiv turis
tic, extrem de frecventat, 
întregul litoral și citeva 
puncte montane s-au trans
format in locuri interna
ționale de vacanță, cu un 
public compact și divers în 
flux continuu. In mod 
inexplicabil, forurile cultu
rale care îndrumă insti
tuțiile de artă a spectaco
lului sesizează încet, evaziv 
sau deloc aceste mutații șl 
acționează încă inconsis
tent pentru a găsi adaptări 
eficace la noile circumstan
țe. De obicei prin luna mai, 
diverși factori implicați în
cep să anunțe „stagiunea 
estivală" care, în ultimă in
stanță, se rezumă la o ma
nevră uscată : in teatrele de 
vară cam aproximativ a- 
menajate și dotate (și in 
general subfrecventate) din 
București se transplantează 
spectacole de la sediu (de- 
obicei, dintre cele mai să
race), comedioare de import 
(in general cele mai de
coltate) și reprezentații mai 
neizbutite din timpul anu
lui. cărora li se adaugă 
cite o premieră de estradă 
și două-trei operete șifo
nate. La țărmul mării apar 
turnee întimplâtoare. clteo- 
data de-a dreptul paupere, 
ale unor teatre din țară. 
Scenele din Brașov și Con
stanța își continuă activi
tatea cutumiară, eroic și 
anevoios, pină la l octom
brie. Agenția de impresa
riat artistic închiriază 
două-trei formații străine 
și aduce cițiva soliști, mai 
mult sau mai puțin — de 
regulă, chiar foarte puțin — 
merituoși, de muzică ușoa
ră. Atmosfera artistică •

SPORT
FOTBAL : STEAUA A 
CIȘTIGAT - PENTRU 
A TREIA OARA CON
SECUTIV - „CUPA 
ROMÂNIEI"
ASTĂZI ÎNCEP CAM 
PIONATELE MONDIA 
LE DE SCRIMĂ 
„RALIUL ROMÂNIEI 
- UN FRUMOS SUC 
CES AUTOMOBILIS

ACTUALITATEA 
ATLETISM

SUCCES 
BOXULUI 

RINGUL

PENTRU UN 
SPORIT AL 
NOSTRU IN
INTERNAȚIONAL

(Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare in 
pagina a IlI-a).

_  să-ți spun cine
. am putea parafraza, în

temeiat, un dicton popular. Idea
lul este un atribut definitoriu al 
condiției umane ; mai mult, al omu
lui care a atins o anume treaptă a 
evoluției sale Aici este piatra un
ghiulară pe care se clădește condiția 
umană, aici este punctul de la care 
plecăm pe nesfirșitul drum a) de- 
S&virșirii. Unii vor parcurge o cale 
lungă, alții mai scurtă, dar toți plea
că de aici : idealul este un ținut 
din care pleci pentru a ajunge la el 
iar. răscolitoarea aventură a atin
gerii idealului tău este însăși viața. 
Viața omului — pentru că și restul 
viețuitoarelor îsi duc existența, dar 
numai omului ii este dat 
ideal. „Nu puți spune — 
raux — „Sint om pentru 
am înfăptuit eu nici un 
putea înfăptui" ci „Sînt

să aibă un 
scria Mai
că ceea ce 
animal nu 

______  ____  om pentru 
că nu i-am îngăduit animalului din 
mine să facă ceea ce voia el" — cu 
alte cuvinte, pentru că. sore deose
bire de toate celelalte viețuitoare, eu 
acționez minat dc o chemare mai 
înaltă decît mine, pentru că am 
legi morale, pentru că am in fața 
ochilor o imagine ideală a lumii și 
a mea, către care tind. Eu însumi 
prețuiesc atit cit prețuiește idealul 
meu — și atit cit prețuiesc strada-

tre ele, idealul comunist. însumîn- 
du-le pe cele mai înaintate de altă
dată, ridicindu-le la putere, idealul 
comunist — cel mai înaintat din cite 
oamenii au făurit pină astăzi — este 
idealul unei mari părți din omenire, 
a devenit programul de viață al 
maselor și al fiecărui om in parte 
pe o bună parte din planeta noastră.

Idealul își făurește și armele pe 
care le pune in mina celor care ii 
slujesc Slujirea unui ideal înalt 
făurește arme nobile Idealul inde
pendentei românilor a născut mari 
fapte de vitejie in războiul de acum 
aproape o sută de ani. iar idealul li
bertății ponorului a fost mai puter
nic, în anii luptei ilegale a comuniș
tilor. decit schingiuitorii siguranței 
și decit plutoanele de execuție. A- 
nimați de idealul construcției socia
liste. muncitorii, țărani-i și cărturarii 
României au transformat din teme
lii țara intr-un sfert, de veac, au 
înfăptuit o operă de dimensiuni 
grandioase Un ideal Înalt — și poate 
fi un ideal mai înalt decit acela al 
slujirii devotate a patriei si poporu
lui ? — galvanizează o viată. îi dă 
un sens după cum lipsa unui ideal 
sau un simulacru de ideal o anean- 
tizează.

Am cunoscut fiecare oameni al 
căror „ideal" — mărturisit sau ne-

Concurs internațional pe velodromul ..Dinamo

cam toropită, numai în 
festivalul de folclor, susți
nut timp de o lună de că
tre artiști amatori in sta
țiunile de țărm, scinteie o 
idee, care a prins insă și 
ea oarecare rutină cenușie.

Condițiile noi, în care tu
rismul iscă o afluență de 
ordinul milioanelor și in 
orașe pulsează o viață in
tensă, neîntreruptă, cer o 
reconsiderare și o restatua- 
re a programelor artistice 
de vară. Mai cu seamă o 
însumare și o relansare, la

Stat pentru Cultură și Artă 
și cu efortul conjugat al 
multor instituții, in special 
Ministerul Turismului, un 
mare festival internațional 
de vară desfășurat in lu
nile iulie—august în cîteva 
zeci de centre de pe tot 
cuprinsul țării. O selecție 
națională riguroasă ar sta
tornici, încă de la începu
tul anului, cele mai repre
zentative spectacole tea
trale și muzicale, precum 
și cele mai interesante ac
țiuni special destinate pro-

Vara- un anotimp
artistic secetos?

altă scară și în altă vi
ziune a unor tentative 
parțiale care tatonaseră, 
în anii trecuți, modali
tăți mai noi : drame isto
rice intr-un cadru istoric 
(la Cozia, Cetatea Neamțu
lui, Mogoșoaia, Alba Iulia) 
«au intr-un cadru natural 
propice (un spectacol antic 
la Constanța, altul pentru 
copii in Parcul Ioanid), 
reunirea mai multor ansam
bluri de cintece și dansuri 
pe un mare stadion, mani
festări de teatru folcloric 
(Bacău, Vrancea) sau de 
muzică vocal-simfonică 
(Brașov) de anvergură, de 
asemenea, in aer liber, in 
Incinta unor monumente, 
balet pe o scenă plutitoare 
(Parcul Herăstrău) și alte
le. După experiențe prac
ticate cu succes in alte țâri, 
ar putea lua ființă și la noi, 
sub egida Comitetului de

gramului festivalier, cum 
ar fi spectacolele de sunet 
și lumină la impunătoare 
monumente istorice sau la 
monumentale peisaje na
turale, manifestări artistice 
complexe cu participarea 
mai multor colective, din 
domenii felurite, spectacole 
de amploare, create cu aju
torul profesioniștilor și al 
amatorilor, al teatrelor, ba
letelor, orchestrelor, for
mațiilor sportive ș.a.m.d 
Acest festival ar solicita 
prestigioase participări din 
alte țări și ar putea oferi 
in fiecare an o altă com
petiție, ca nucleu centra
lizator, ca un punct maxim 
de interes și interferențe 
specifice : intr-un an. com
petiția cinematografică, in 
alt an cea de muzică ușoa
ră, un festival de teatru 
antic in aer liber la His
tria, un festival de muzică

preclasică la mănăstirile 
din nordul Moldovei, un 
simpozion de sculptură in 
aer liber la Sibiu, o reu
niune internațională a 
circurilor, o întrecere ami
cală a teatrelor de păpuși, 
o competiție a teatrelor de 
revistă și estradă...

In acest fel. printr-o ac
țiune concertată, corobo- 
rindu-se inițiativele și valo- 
rificindu-se la maximum 
posibilitățile locale, (și ca
drul natural) — depășin- 
du-se marota unei „stagiuni 
estivale" care, fărîmițind 
forțele și lăsînd, pină La 
urmă răspunderea integra
lă pe cite două-trei colec
tive neinteresate, a devenit 
o formulă inhibitorie — 
s-ar determina o mișcare 
reală de emulație pentru 
activitatea artistică estiva
lă, in forme moderne, in 
acord cu cerințele noastrG 
și ale numeroșilor noștri 
oaspeți. S-ar efectua expe
riențe novatoare in ceea ce 
privește divertismentul și 
s-ar constitui un plus de 
atractivitato pentru turis
mul in România, cu moti
vații noi, de ordin cultu
ral. pentru propaganda tu
ristică. Forțele artistice nu 
s-ar mai dispersa în impro
vizații de ultimă oră, un 
comandament cultural-ar
tistic inteligent, competent 
și intreprinzător ar organiza 
și coordona din vreme, cu 
chibzuială, programul ge
neral și ar stimula con
tribuțiile originale.

Altminteri, va trece și 
vara aceasta cu Adio 
Charlie !, derizorie și tri
viala piesuță scoasă sub 
frunzare la Parcul Herăs
trău. cu Vinzătorul de pă
șiri la Teatrul din Mamaia, 
cu o revistă la „Boema" și 
o întilnire cu Bacchus că
lare pe poloboc, la viile din 
Murfatlar, în susur de 
țambale și aburi de mititei. 
Dar obligațiile față de noi 
înșine și față de alții, exi
gențele vremii și posibili
tățile reale cer altceva, 
altfel și la altă cotă inte
lectuală.

Valentin SILVESTRU

numai o dată nu 
nc este îngăduit 
să ne risipim a- 
ceas’ă unică e- 
xistmță ! Tocmai 
pentru asta tre
buie să «lujim un. 
comandament su
prem. ceva mai 
mare. mai pu
ternic și mai du
rabil decit o e- 
xi stanță trecătoa
re : un ideal. 
Aici este piatra 
de încercare, pro
ba la sfirșitui că
reia vei ști dacă 
ești sau nu om 
— în înțelesul 
plenar al acestui 
cuvint : purtător 
de cuvint al 
marii ordini cos
mice.
idealul muncii riDacă am vedea ___ .

luptei noastre de fiecare zi exclusiv 
in sarcina — de mare onoare — a ri
dicării nivelului de trai al poporu
lui. a atingerii parametrilor econo
mici ai țărilor cele mai dezvoltate, 
am săvirși — după opinia mea — o 
eroare prin omisiune. Acosta este, 
desigur, țelul nostru — dar socia
lism si comunism nu însemnează 
exclusiv atiția kWh și tone de oțel 
pe locuitor ; țelul major al luptei 
comuniștilor este crearea omului nou, 
a omului comunist, care, trăind In 
belșug, să se bucure de o înaltă 
conștiință socială și Datriotică. să fie 
animat de spirit colectivist, să se 
comporte, conștient, după normele 
celei mai înaintate etici elaborate 
pină astăzi de omenire, etica comu
nistă. Acesta este idealul nostru si 
mobilizați de el. slujindu-1 ne el. 
dăm cel mai înalt sens vieții noastre, 
condiției umane.

A trăi pentru un Ideal este tot 
una cu a trăi. Altfel — însusi ver
bul ,.a trăi" își pierde culorile, se 
devita'.izeazâ si. ca o frunză fără 
clorofilă, termină prin a nu sluji ni
mănui. Nici sieși. Uitindu-se ne sine, 
slujind idealul măreț al noporului, 
omul abia se ciștigâ pe sine Așa — 
și numai așa — este om.

George-Radu CHIROVICI
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• UNIVERSITATEA POPULARA DE VARA „NICOLAE IOR- 
GA Sl-A REDESCHIS PORȚILE • „CICLOPUL" DE EURI- 
P1DE PE SCENA TEATRULUI DE NORD DIN SATU-MARE — 
SECȚIA ROMANA • MESAJUL ARTEI ROMANEȘTI PESTE 
HOTARE • FESTIVALUL DE COMEDIE AL TEATRULUI 

RADIOFONIC • SAPTAM1NA CINEMATOGRAFICA

București—Helsinki... Cele două ca
pitale s-au aflat in această săptămină 
sub st nanul unui important eveni
ment în cronica legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
român și finlandez : vizita in Fin
landa a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

întreaga desfășurare a vizitei se 
Înscrie in cadrul firesc al evoluției 
continuu ascendente a relațiilor ro- 
mâno-finlandeze. Un moment de 
seamă în această evoluție l-a consti
tuit. așa cum se știe, vizita în țara 
noastră, in urmă cu doi ani. a pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekkonen, 
pe care poporul român l-a întimpi- 
nat cu aleasă ospitalitate — mărtu
rie elocventă a sentimentelor de sim
patie și considerație față de poporul 
prieten al Finlandei, a cărui contri
buție la patrimoniul culturii și civi
lizației este bine cunoscută. Acum, 
la riadul său, poporul finlandez a 
făcut o primire deosebit de cordială 
oaspeților români. La Helsinki, in 
celelalte localități vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si soția sa. Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane oficiale 
române au fost salutați de conducă
torii finlandezi, de parlamentari, 
reprezentanți ai vieții publice, oa
meni de știință și cultu-râ, oameni 
de afaceri, muncitori, de simpli 
cetățeni de pe stradă, cu deo
sebită stimă și căldură. în aceste 
manifestări vibrante și-au găsit o 
amplă expresie prețuirea și respectul 
poporului finlandez fată de poporul 
român, de progresele pe care le-a 
obținut acesta în edificarea unei 
economii moderne, in ridicarea bună
stării materiale si spirituale, s-a

oglindit prestigiul de care se bucură 
România pe plan internațional, da
torită politicii sale consecvente con
sacrate păcii, înțelegerii și cooperării 
între popoare. în același fr.rap, in 
această primire sărbătorească s-au 
reflectat interesul și deosebita con
siderație pentru șeful statului ro
mân ; in zilele premergătoare și în 
timpul vizitei, numeroși oameni po
litici. personalități marcante ale 
vieții publice finlandeze, presa și 
televiziunea au exprimat cuvinte de 
adincă prețuire față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, cunoscut in Fin
landa, ca și în întreaga lume, pentru 
activitatea sa neobosită pusă in slujba 
intereselor poporului român, cauzei 
libertății și progresului popoarelor, 
pentru înalta răspundere manifestată 
față de destinele păcii și colaboră
rii între popoare.

Desfășurate sub asemenea auspicii 
favorabile, convorbirile " ' ’ 
tate la Helsinki i 
Nicolae Ceaușescu 
Urho -----
amplu 
păreri 
tenie 
asupra _____________ ____________
pe multiple planuri dintre România 
și Finlanda, precum și asupra unor 
aspecte ale vieții internaționale a- 
flate in actualitate.

„Președintele Consiliului de Stat 
— se subliniază in Comunicatul co
mun — a apreciat eforturile Finlan
dei in direcția promovării politicii 
sale de neutralitate în folosul păcii și

Dumitru ȚINU

oficiale pur- 
președintele 
președintele 

prilejuit un 
schimb de

intre
Kekkonen au

și aprofundat . ........_....
— intr-un spirit ‘de prie- 

și înțelegere reciprocă — 
stadiului actual al legăturilor

(Continuare in pag. a lV-a)

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc să vă adresez, Domnule Președinte al Consiliului de Stat, 

sincere mulțumiri pentru salutările prietenești pe care ați avut amabili
tatea să mi le transmiteți, la plecarea din Finlanda, în urma vizitei dum
neavoastră oficiale.

Vă asigur că am avut o mare plăcere să avem pe Excelența Voastră, 
doamna Ceaușescu și membrii delegației dumneavoastră ca oaspeți în 
Finlanda. Sînt sigur că vizita dumneavoastră de stat a contribuit la dez
voltarea în continuare a relațiilor călduroase dintre cele două țări ale 
noastre.

Aș dori încă o dată să vă transmit dumneavoastră, doamnei Ceaușescu 
și membrilor delegației dumneavoastră salutări cordiale, și să vă urez 
Domnule Președinte al Consiliului de Stat, poporului român șl țării 
dumneavoastră fericire, succes și prosperitate.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda
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UNIVERSITATEA

POPULARA DE VARA
„CICLOPUL"

de EURIPIDE
pe scena Teatrului de Nord din Satu-Mare

secția română

PORȚILE
Universitatea populară de vară 

„Nicolae Iorga", instituție culturală 
de prestigiu, care a intrat tn tradi
ția programului cultural estival, si-a 
Inaugurat Ieri cursurile, la Vălenii 
de Munte. Timp de două săptămini, 
oameni de artă al cultură din toate 
județele țârii, activiști ai comitete
lor județene pentru cultură si artă 
vor avea prilejul să asiste la un 
amplu program, desfășurat sub titlul 
generic : „Socialismul și revoluția 
științifică $1 tehnică contemporană". 
Expunerile și simpozioanele (dintre 
care amintim „Știința contempora
nă — factor esențial al revoluționarii 
producției". „Mijloacele comunica
ției d« masă și civilizația timpului 
liber". „Blosiructura și bioplasma", 
„Tendințe și perspective în structura 
socială din România" etc.) vor fi 
susținute de academicieni si profe
sori universitari, de Invitați ai so
cietăților de difuzare a cunoștințe
lor. de peste hotare.

în completarea programului, 
cur.wnții vor avea prilelul să asis
te Ia seri de teatru șl concerte, vor 
participa la intllniri cu scriitori, 
poeți, critici, actori, vor viziona fil
me artistice ?i științifice, vor vizita 
o scrie de muzee din județul Pra
hova și din împrejurimi.

Includerea „Ciclopului" lui Euripide 
In repertoriul Teatrului de Nord — 
singura piesă completă dintre cele 
două drame cu satiri ajunse pină la 
noi — a comportat cel puțin două 
riscuri. întii, unul de ordin mai larg: 
relativ restrinsa experiență specta
culară a teatrului, a celui românesc 
in special privind dramaturgia antică
— in pofida bogatei exegeze istorico- 
litcrare aplicate acesteia. Apoi un al
tul de ordin special : absența orică
rui precedent in montarea la noi a 
lucrării în discuție — spirituală pa
rodie a uneia dintre Intimplările cele 
mai cunoscute al „Odiseii". Dar ae 
pare că îndemnul din ..Baccantele"
— feriți-vă de drumul bătătorit, ale
geți calea anevoioasă — adresat crea
torilor de „filozoful scenei" care a 
fost Euripide a stimulat intru curaj 
trupa condusă de Mihai Raicu și a- 
vem astfel la Satu-Mare, in acest 
6firșit de stagiune, o premieră abso
lută : CICLOPUL.

Se regăsesc în această dramă sa
tirică. in apreciabilă măsură, carac
teristicile creației „poetului tragic 
prin excelență" (Aristotel). Mitul, in 
speță episodul peregrinării cucerito
rului Ulisse. regele Ithacei, în peștera 
lui Polyfem, apare îmbogățit cu me
ditația incisivă și detașată a poetu
lui.

Spectacolul regizat de Mihai Raicu 
Încheagă original o atmosferă de 
basm a cărei poezie receptează fertil 
nonconformismul sofistic și spiritul 
parodic. Cadrul scenografic inspirat, 
in perfectă complementaritate cu 
ideea regizorală (semnat de Aurel 
Cordea), plastica de ansamblu a sce
nelor și a mișcării, ritmica și melo
dica înserate, forța de șoc a momen
telor cheie, aspirația spre acuratețe 
și culoare a interpretării actoricești, 
dozarea elementelor de grotesc in 
derularea diamei și preocuparea pen-

tru valorificarea artistică a elemen
tului de convenție alcătuiesc „pano
plia" de preț a realizatorilor — pa
noplie alcătuită inspirat, cu sirg, și 
utilizată indiscutabil In direcția unor 
ținte cel mai adesea perfect atinse, 
cel mal adesea — fiindcă, desigur ; 
o anumită nesiguranță prezidează 
minuirea convenției ; de asemenea, o 
grijă inegală pentru culoarea șl do
zajul luminii, pentru mișcări de cu
lise destramă uneori aura de po
veste din peisajul „stalactitelor J 
stalagmitelor". Această lipsă de grijă 
se resimte pe alocuri și in mișcarea 
interpreților, în ambitusul „violentă
rilor", in ritmul spectacolului.

Aceste scăderi nu afectează Insă 
prea mult frumusețea metaforei sce
nice de ansamblu, evoluția in auten
tic spirit de echipă a interpreților. 
Dumitru Anghel, Petre Moraru, Ion 
Anghel, Ion Tifor. Sebastian Comă- 
nici, Ion Haiduc. Al. Mitea, Ion Po- 
doleanu, Nicolae Popenedu, Costin 
Popescu realizează cu vădită partici
pare un joc colectiv pitoresc, cu nu
meroase valori sugestive, in planul 
„mesajului". Reprezentația in între
gul ei este astfel spectaculoasă, tea
trală in buna accepțiune a terme
nilor.

Independent de posibile viziuni 
mai elaborate, mai originale, mai u- 
nitare și mal fidel slujite asupra dra
mei satirice a lui Euripide — pe care 
ni le dorim, firesc — întreprinderea 
regizorului 
sătmărene 
notabilă.

ei

Mihai Raicu și a trupei 
pe care o conduce este

Vasile SAVINESCU

de comedie
al Teatrului

peste hotare radiofonic

APOSTU IN FINLANDA

de

să pre- 
îndea-

gigan- 
sau cn

de 
pre- 

or- 
ro-

peisaje 
t re

găsească 
propriu,

a
in cuvintul 

deschidere, 
afacerilor

românești"
KANSAN 

i TURUN

TEATRUL T.V. prezintă :
• „Eu, moștenitorul" de Eduardo 

de Filippo, adaptare pentru tele
viziune si regia — Matei Alexandru 
(miine, marți, 6 iulie, ora 20,30 pr. I).

Festivalul

— emisiune pen-

Bulgaria) ; 
cruciatului

emlslune de ln- 
critlcă cinemato-
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Mesajul artei românești

EXPOZIȚIA BRĂDUȚ COVALIU Șl GEORGE

Galeriile de artă 
din Helsinki au re
unit între 16 iunie și 
2 iulie o expoziție de 
artă plastică a părti
nind unor binecunos
cut artiști români — 
pictorul BRĂDUȚ 
COVALIU și sculpto
rul GEORGE 
TU. Organizată 
înaltul Datronaj 
președintelui 1 
Kekkonen, 
prilejuită 
tovarășului 
Ceauș eseu in 
da se 
în continuare, in 
cursul lunii iulie. 
Muzeul de artă 
Hămeenlinna.

„Relațiile flnJande- 
ro-românc au conti
nuat să se dezvolte în 
mod favorabil' 
declarat 
său de 
ministrul _______
externe. Vămo Leski- 
nen. precizind In con
tinuare că „expoziția 
oferă amatorilor de 
artă finlandezi un 
excelent prilej de a 
cunoaște înaltul nivel 
al artei i 
(ziarele 
UUTISET si 
SANOMAT).

„Am dorit 
rentăm mai 
proape doi artiști ro
mâni — a spus artis
tul Kalle Koroma, 
reorezentant al socie
tății artiștilor — si 
astfel am ales pe Bră
duț Covaiiu și 
George Apostu, 
căror opere au 
expuse acum doi 
la Galeriile

APOS- 
sub 

I al 
Urho 

expoziția 
de vizita 

Nicolae 
Finlan- 

află deschisă 
tot 
la 

din

in cadrul expoziției 
de artă românească", 
(ziarul KANSAN
UUTISET).

Cele 50 de lucrări 
de pictură și 26 de lu
crări de sculptură 
prezentate de artiștii 
români s-au bucurat 
de un meritat succes. 
Numeroasele cronici 
si articole apărute in 
pre^ă l-au înregistrat.

„Modul de expresie 
M ambilor artiști de
monstrează aceleași 
legături cu tradiția 
populară care a ca
racterizat o mare par
te a expoziției de artă 
românească deschisă 
acum cițiva ani" 
(ziarul UUSI SUOMI).

„Covaiiu se dove
dește a fi un pictor 
ai culorilor calde, dis
crete și a determinat 
pe oaspeți să-i ad
mire in special peisa
jele’-* (ziarul 
SANOMAT). 
rile Iui 
culori 
motivele 
suburbiile 
case cu acoperișuri și 
ferestre mari, 
agitate. Fiecare 
bule să-și 
drumul său 
a spus d-.sa Apoi tre
buie sâ-1 adinceasrâ 
cu perseverentă. El 
poate fi lărgit, adin- 
cit. dar niciodată nu 
trebuie părăsit" (zia
rul HTTFVUDSTADS- 
BLADET).

„Expoziția artiștilor 
români este intere
santă, precizează zia
rul „SLOMENMAA". 
Este vorba de o expo-

ILTA 
„Pictu- 

Covaliu au 
transparente, 

sale sint 
românești,

PRODUCȚII ALE STU
DIOURILOR „AL SANIA" 

Șl „ANIMAFILM"
înfrățirea : Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in județul 
Galati ; Festival : Acești oa
meni ; Central : Temă fără va- 
riațiuni : 7_.
științific 4/71 ;
sintem pietoni ; Timpuri 
Insula ; Doina : (dim.) 
nașterii. Unde este 
Ștrengarul. Succesul, 
patent ; Doina : fd.a.) 
mortii ; Lumina : Leul ; Bureți: 
1 Mai 1971 . Drumul Sării : 
întilnirea ; Ferentari : Hunedoa
ra, oameni si oțel : Viitorul : 
50 de ani de sport sub steagul 
partidului : Gloria : Școala ro-

Feroviar : Orizont 
Excelsior : Noi 

Noi : 
Zdua 

mama ?, 
Sol u* ia 
Raliul

ziție de un foarte ri
dicat nivel pentru 
ambii artiști — sculp
torul George Apostu 
și pictorul Brăduț Co
vaiiu care și-au re
prezentat țara de mai 
multe ori la expoziții 
in străinătate. George 
Apostu, cu lucrările 
sale in lemn asemă
nătoare unor 
tice șuruburi __
diferite figuri, se do
vedește a fi un origi
nal sculptor ai lem
nului. Lucrările sint 
in același timp mo
deme și legate 
tradiție. în ansamblu, 
ele par a recompune 
o grădină 
in care

mitologică, 
minunate 

plante înfloresc. Sint 
opere ale fanteziei 
care, cu atmosfera lor 
particulară 11 cheamă 
pe _ spectator, stimu- 
lindu-i imaginația. 
Pentru finlandezi ele 
sint cu atit mai ului
toare, cu cit problema 
este cea a materialu
lui — lemnul 
care sculptorii 
au obținut, de aseme
nea, rezultate consi
derabile, mai puțin li
bere însă ca cele ale 
Iui George Apostu.

Tipic pentru pictura 
lui Brăduț Covaiiu 
este folosirea unor 
culori compuse, In 
care o anumită umbră 
de verde, galbcn- 
tero3 sau roșu 
mină. Peisajele 
viziunile abstracte 
sint compuse cu inde- 
minare".

Festivalul de comedie organizat de 
către . TEATRUL RADIOFONIC a 
debutați ieri, duminică.' .4nuie? cu 
„Trei schiță" ce CamgieJe :
„Amicii", „Petițiune" și „Five 
o'clock".

Incepind de azi, luni 5 iulie, pină 
sîmbătă, 10 iulie, Teatrul radiofonic 
transmite in reluare serialul „Două
sprezece scaune" realizat după ro
manul cu același titlu de Ilf șl Pe- 
Irov.

Tot azi, lunii 5 iulie, vom putea 
asculta în premieră „Inspectorul 
broastelor" de Victor Eftimiu.

Celelalte emisiuni :
Marți 6 Iulie : „Volpone" de Ben 

Jonson.
Miercuri, 7 iulie : „Gaițele" de 

Alexandru Kirițescu.
Vdneri, 9 iulie, o comedie mereu 

nouă : ..Cbirița în provincie" de V. 
Alecsandri, in interpretarea antolo
gică a unui colectiv de actori de la 
Teatrul Național din Iași.

Duminică 11 iulie : „Cerul umblă 
pe pămînt" comedie radiofonică 
Dan Adrian, Lucrarea a fost 
miată la concursul de scenarii 
ganizat de Radioteleviziunea 
mână, ediția 1971.

Luni, 12 iulie, o comedie a scriito
rului clasic bulgar Ștefan Kostov ; 
„Am zis punct". Traducere de Con
stantin Velichd.

Marți, 13 iulie : „Piatra din casă" 
de V. Alecsandri.

Miercuri, 14 iulie : „Minunata 
pantofăreasă" de Federico Garcii 
Lorca.

Vineri, 16 iulie : „Spaniolii în Da
nemarca", adaptare radiofonică de 
Valentin Silvestru, după Prosper 
Merimee.
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ACTIVITATEA COMERCIALĂ

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE CURIER
SAPTAMINA

In județul argeș

mânească de matematică ; Mio
rița : Cuțitul : Popular : După 
zece ani : Cosmos : Spre adin- 
cul celulei ; Flacăra : Spațiul 
de oprire ; Vitan : Almanah 
științific internațional ; Rahova: 
Emoții : Progresul : Alergia.

PRODUCȚII ALE STU 
DIGURILOR DIN ALTE 

ȚĂRI
Favorit : Ispahan (R. P. Bul

garia) ; Lira : Șantier naval 
'R.P. Polonă) ; Giulești : Salut, 
Rusia (U.R.S.S.) ; Pacea : îm
prejurimile Fichtelbergului (P..D. 
Germană) : Cringași : Diavolul 
în biserică (R.P. “
Moșilor : Iubirea ______
(R.P. Bulgaria) : Munca : Tele
vizorul (R.P. Polonă).

18,00 Deschiderea emisiunii. Corul 
sindicatelor din municipiul 
București. Dirijor : Dumitru 
Botez.

18.15 Ecranul — 
formație șl < 
grafică.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri 

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Roman foileton „Mizerabi

lii" (III).
20,55 Prim-plan : Prof. univ. Ște

fan Pascu, rectorul Universi
tății Babeș-Bolyal din Cluj. 
Emisiune de Rodlca Rarău.

21.25 „Melodii... Melodii". Cu The- 
reze Steinmetz, Franco Ke
ren, Bernadette, Tonlcha, 
Merlyn Powel, Peret, Lilian 
Harlet, Jerzy Polomskl, Lize 
Marke, Esîn Afșar, Julie 
Saget, Pașa Hrlstova, Fran
cine șl Dorin Anastaslu.

22.10 Imagini din Caracas.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Telesport Despre sezonul 

fotbalistic recent Încheiat — 
interviu cu Mircea Anșeles- 
cu, președintele Federației 
române de fotbal.

22.45 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFICA
Două premiere sint anunțate In re

pertoriul acestei săptămini — două 
filme care Infirmă prejudecata in 
virtutea căreia vara ar fi anotimpul 
filmelor distractive, de divertisment. 
Turnul de aramă (producție ceho
slovacă in regia lui Martin Holly șl 
interpretată do Emilia Vasaryova, 
Ștefan Krictik, Ivan Mlstrlk) este o 
dramă cu momente de analiză psiho
logică, o tragică poveste de dragoste 
ai cărei eroi, alpinlști, pier In cursul 
unei aventuri montane.

Cea de-a doua premieră, Intllnlre 
cu o necunoscută (producție a stu
diourilor din Grecia, in regia lui Vas- 
sili Giorgiades și interpretată de He
lena Nathanael, Yannis Voglis, Di
mitri Myrat) aparține melodramei — 
o femeie cu o căsnicie nefericită, un 
adulter, o crimă și apoi cuvenita că
ință în așteptarea Întrunirii comple
tului de judecată, adică un subiect 
construit după o schemă adeseori 
folosită și menită 6ă 6toarc& o lacri
mă spectatorului sensibil la această 
rețetă-

Semnalăm reluarea unor filme ro
mânești. în aceste zile rulează din 
nou filmul lui Ion Popescu-Gopo 
„De-aș fi.„ Harap Alb" (cu Florin 
Piersic m rolul cunoscutului erou de 
basm), un film agreabil, cu multe 
momente reușite, punind in valoare, 
într-o manieră proprie, savoarea u- 
morului popular De asemenea, In a- 
ceastă 6ăptămină poate fi văzut fil
mul „Darclee" al regizorului Mihal 
Iacob (cu Silvia Popovici în rolul ti
tular), evocare emoționantă a des
tinului celebrei cintărețe și a începu
turilor teatrului liric românesc.

Reprogramarea unor realizări ale 
cinematografiei naționale merită a fi 
relevată ca o bună inițiativă a orga
nelor difuzării, demnă de a fi conti
nuată. în această perspectivă ar pu
tea sta în atenție și alte filme ale 
anilor trecuți. De pildă „Moara cu 
noroc", filmul regretatului Victor 
Iliu, — moment de relief în evoluția 
cinematografiei noastre ; poate că 
n-ar fi lipsit de interes chiar un 
ciclu de filme realizate după opere 
ale literaturii clasice — lncluzind. de 
pildă, și „Răscoala" și „Pădurea spin- 
zuraților". și cele mai reușite ecrani
zări ale scrierilor lui Caragiale etc. 
în genere, există in patrimoniul ci
nematografiei naționale o seamă de 
filme care ar justifica — prin calită
țile lor etice și estetice — reluarea 
pe ecrane, si nu numai în cadrul u- 
nor „săptămini festive", ci indepen
dent, în repertoriul obișnuit. Aceste 
filme, de genuri diferite (de la un 
film de aventuri cum a fost, să spu
nem, „Secretul cifrului", pînă Ia 
filme cu conținut politic, social ca 
„Străinul" sau „Setea", de la primele 
filme din seria cu Năică pînă la cele 
mai reușite realizări ale școlii noas
tre de animație ș.a.m.d.) ar suscita, 
credem, interesul unor categorii ale 
publicului, îndeosebi al generației 
mai tinere, al celor care nu le-au 

..văzut in premieră, și nu numai al lor. 
' Uu o‘ condiție Insă : ca reluările să nu - . 

■ invăJuUe in. anonimat și „strecu,- , i 
fâte“, parcă, cu o anuffiită jenă, in ’
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programul unor săli periferice, ci 6ă 
fie susținute printr-o programare și 
popularizare adecvată, impuse aten
ției și interesului spectatorilor.

D. C.

EXPOZIȚII
• Miercuri, 7 iulie, la galeriile de 

artă „AMFORA" (strada Mihai Vodă 
nr 2) va avea loc vernisajul expo
ziției de grafică Sofia Frenkel și 
Radul Jucaurs.

• Emilia Apostolescu, Dan Băn
cii!, Eugen Crăciun și Dinu Vasiu 
îsi prezintă lucrările în cadrul ex
poziției deschise la galeriile de artă 
„APOI.LO" (Calea Victoriei nr. 56).

• Galeriile de artă SIMEZA 
(B-dul Magheru nr. 20) reunesc lu
crările de pictură semnate de Vasilo 
Melica.

IAȘI (corespondentul „Sclnteil", 
Manole Corcaci) : Sub egida filialei 
Iași a Uniunii artiștilor plastici și a 
Fondului plastic s-a deschis, în să
lile Galeriilor de artă din localitate, 
o expoziție de sculptură a Lucrețiel 
Filioreanu-Dumitrașcu. Sint expuse 
peste 30 de lucrări de sculptură.

(Urmare din pag. I)

tactul direct cu furnizorii se rezumă 
adesea doar la emiterea unor co
menzi însoțite sau nu de calcule jus
tificatoare ale necesarului de apro
vizionat. Discuțiile care se poartă 
atit cu coordonatorii de balanțe, 
cit și cu producătorii sint axate de 
multe ori numai pe condițiile can
titative și termenele la care ur
mează să se facă livrarea și mai 
puțin pe marginea calității produse

lor, costului transportului, condițiilor 
de recepție și plată. Or, unitatea be
neficiară iși asigură contracte eco
nomice pentru întreaga bază mate- 
rială necesară realizării sarcinilor de 
plan ; de modul in care contractele 
sint întocmite depinde în mod direct 
nu numai alimentarea ritmică a sec
țiilor, sectoarelor și locurilor de mun
că cu toate materiile prime, mate
rialele, oombustibilii și piesele de 
schimb necesare ci, implicit, situația 
financiară a acelei unități.

Iată dar cit de importantă este 
folosirea in condițiile concrete alo 
economiei noastre a metodelor, mij
loacelor și tehnicilor marketingului 
industrial, adaptate la specificul or
ganizării activității economice in 
centrale industriale șl întreprinderi, 
la modul în care noi concepem con
ținutul relațiilor intre furnizori și 
beneficiari. Tocmai de aceea apare 
surprinzător faptul că în activitatea 
de marketing, și în organismele 

care o promovează (AROMAR etc.) 
nu sint cuprinși și specialiști din a- 
provizionarea tehnico-materială, pre
cum și organele de resort din țară.

In legătură cu activitatea de după 
efectuarea livrării produselor se 
poate afirma că ea se desfășoară în 
condiții necorespunzătoare. In mod 
firesc ea ar trebui să cuprindă evi
dența și respectarea termenelor de 
garanție, ca și repararea prejudiciu
lui cauzat prin livrarea unor produ
se necorespunzătoare, urmărirea in 
consum, la beneficiari, a comporta
mentului produselor, recepționarea 
reclamațiilor și sesizărilor, a suges
tiilor pe care le fac beneficiarii și, 
bineînțeles, efectuarea de remedieri, 
lucrări de întreținere și asistență 
tehnică pentru produsele livrate. In

Prinde contururi acțiunea
de sistematizare a satelor
Programul de siste

matizare a satelor, ini
țiat de Conferința Na
țională a partidului, se 
află in curs de înfăp
tuire și în județul Ar
geș, in multe locuri el 
trecind de pe planșe
ta prolectanților in 
dezbaterea cetățenilor, 
pentru a fi transpus In 
viață. Comitetul exe- 
nxti.v al consiliului 
popular județean con
duce direct această ac
țiune, Incepind cu dis
cutarea d? principiu a 
schițelor si con.tinuind 
cu dezbaterea in deta
liu a acestora. în se
siuni de lucru ale con
siliilor populare co
munale, cu participa
rea largă a cetățenilor. 
O astfel de sesiune de 
lucru a avut loc re
cent la Cocu, unde 
proiectanții au supus 
unul larg consult al 
sătenilor schița de 
sistematizare. în 3 va
riante, a acestei comu
ne — pe Darcursul e- 
laborării căreia local
nicii au adus o con
tribuție 1..... _1Z.
După discuții îndelun
gate, soldate cu propu
neri și sugestii valo
roase, s-a aprobat prin 
vot deschis varianta 
cea mal convenabilă, 
prin care se propune 
situarea noului centru 
civic a! comunei în
tr-un frumos cadru 
natural, cu acces la 
principalele căi de co
municații șl la activi
tățile industriale exis
tente. ou perspective 
de extindere (este vor- 
l)a de sectorul petro- 

de instalația de

însemnată.

JUDEȚEAN
ț

± CLUJ .

Ă-

industrializarc și fabri
ca de cărămidă, apar- 
ținind cooperativei a- 
gricole — activități ce 
oferă de lucru oame
nilor șl vor putea fur
niza. pentru locuințele 
lor. energie electrică, 
calorică șl. In mod 
deosebit, ana, de care 
«ici se simte mare ne
voie ; in continuare, 
cooperativa agricolă va 
dezvolta secții de co
voare, țesături, Împle
tituri etc.). Se mal 
propune amenajarea
— pe lingă cela exis
tente (liceu, poștă, 
magazin universal ș.a.)
— de noi dotări so
cial-culturale : cămin 
cultural, cinematograf, 
casă-muzeu, dispen
sar, sediu pentru con
siliul popular, baie co
munală. Schița cuprin
de șl indicații de am
plasare a locuințelor.

Pină In prezent au 
fost întocmite și dez
bătute astfel schițele 
de sistematizare a în
că 8 comune din ju
dețul Argeș, fiecare 
purtînd nota sa speci
fică, impusă de con
dițiile geografice și 
sociale ale fiecărui sat 
in parte. La Rucăr, 
schița Înfățișează loca
litatea ca un oraș (tu
ristic șl de recreere) in 
devenire Unele din 
prevederile proiectelor 
au început să prindă 
contururi : moderniza
rea căilor de acces, 
extinderea hanului tu
ristic, începerea ame-

najării muzeului natu
rii. în viitor se vor 
construi aici case per
sonale gen vilă, se va 
amplasa o zonă indus
trială nenocivă, se vor 
amenaja căderi de 
apă. Schițele de siste
matizare ale altor co
mune — cum sint 
Domnești, Merișani 
sau Corbenî — prevăd 
și ele. printre altele, 
dezvoltarea de activi
tăți industriale cu tra
diție (artizanat, obiec
te din lemn, produce
rea și industrializarea 
de legume și fructe). 
Anul acesta Institutul 
de proiectări Pitești 
va definitiva Încă 11 
schițe de sistematiza
re a unor localități ru
rale argeșene. Curind, 
arhitecții vor prezenta 
organelor județene 
studiul de transforma
re in perspectivă a u- 
nor comune în orașe. 
Este vorba — a’ături 
de Rucăr — de co
mune ca Domnești, 
Cetățeni, Corbeni, 
St.ilpeni, Colibași, Ve
dea, Mozăceni. Totoda
tă. se află în lucru 
schițele de sistemati
zare în detaliu a unor 
centre de comune (Bo- 
teni, Lerești, Boțești, 
Mioarele etc.), cu po
sibilități de dezvoltare 
a activităților indus
triale. de turism sau 
cu importante resurse 
de forță de muncă, 
disponibilă pentru in
dustrie.

Gheorghe 
CtRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii'

VALEA STELEI
nouă stațiune balneară

proDunerea orga
nelor locale ale jude
țului Prahova; balneo
logii șl alțl specialiști 
ău 'cercetat și au con
firmat proprietățile 
terapeutice remarcabi
le ale apelor celor trei 
lacuri din comuna 
Țintea, cunoscute sub 
numele generic da Va
lea Stelei : într-adevăr 
aici s-ar putea amena
ja un excelent loc de 
tratament pentru afec
țiunile sistemului ner
vos periferic, ale apa
ratului locomotor și 
cele ginecologice. A 
fost luată în discuție 
posibilitatea valorifică
rii lacurilor tămădui
toare. S-au găsit fon
duri, iar localnicii au 
început in această pri
măvară
lucrări deloc 
într-un timp 
scurt au fost 
late trei plaje 
s*_, lacurile au
rățate, taluzate, 
prejmuite, captindu-se 
noi izvoare de apă să»

să realizeze 
ușoare : 

relativ 
amena- 
spațloa- 
fost cu- 

lm-

rată. Pe unul dintre atracția unul pavilion 
cele trei lacuri, întins cu 20 de cabine pentru ,
pe-mai' bine de o juw.snbăi calde, cu săli de 
mățate'-da hectar., so -sudați©, - cu cabinete -1 
pot face acum chiar 
plimbări de agrement 
cu barca. S-au con
struit 20 de cabine, 
vestiare pentru circa 
500 de persoane ; căile 
de acces, în lungim© 
de aproape 2 km. au 
fost asfaltate, ilumi
nate cu becuri de 
neon ; s-au plantat 
mii șl mii de fire 
de flori, s-au creat 
spații verzi. Unitățile 
comerciale din ora
șul Băicoi au ampla
sat în incinta băi
lor două chioșcuri pen
tru dulciuri și răcori
toare, precum si pen
tru articole de sport și 
plajă. Curir.d va fi dat 
în folosință un restau
rant modern ; oaspeții 
vor fi găzdulțl în 20 
cabane-camping așeza
te pe pitoreștii© dea
luri ce înconjoară Va
lea Stelei. Harnicii 
constructori locali dau 
zor să termine și con-

medicale.
Noua stațiune bal

neară de la Țintea (cu 
ape binefăcătoare, cu
noscute încă din 1902) 
și-a deschis porțile. 
Cadrul natural plăcut 
în care sint situate 
băile — pe locurile 
unei foste exploatări 
de sare și printre si
luetele mai vechi ale 
unor sonde cu istoric 
inedit — face din Va
lea Stelei nu numai un 
loc de cură pentru a- 
numite categorii de 
bolnavi, ci și un punct 
turistic interesant, A- 
menajarea stațiunii re
prezintă un edificator 
exemplu de inițiativă 
și bună gospodărire, 
de punere în valoare a 
rezervelor locale, spre 
binele omului.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

„T refi I area — 
nimic mai simplu"

Acesta este titlul unul film de 
scurt-metraj realizat de mem
brii cineclubiilui uzlr.ei „Tnd’.is
tria sirmei" din Cimpia Turzii. 
Filmul se adresează tinerilor 
absolvenți al școlii generale, cu 
soopul de a-i orienta în alege
rea meseriei. Prin imagini deo
sebit de sugestive, filmul dez
văluie „secretele" și frumusețea 
profesiei, de trefilator.

GORJ

Complex 
comercial

La Motru s-a dat tn folosință 
un mare și modem oomplex co
mercial. Cele 11 raioane ale 
complexului (de mobilă, textile, 
confecții, încălțăminte, tricotaje 
etc.) cu ingenioase vitrine-ex- 
poziții pun ia dispoziția cum
părătorilor mărfuri in valoare 
de 3,5 milioane lei lunar.

HARGHITA

Construcții 
hoteliere

Oaspeții municipiului Odor- 
heiul Secuiesc beneficiază de a- 
cum înainte de serviciile unui 
nou hotel turistic, o construc
ție cu 5 etaje, prevăzută cu mai 
multe unități de alimentație pu
blică. Surprize plăcute s-au pre
gătit și pentru turiștii care so
sesc in stațiunea balneo-clima- 
terică Tușnad, unde — in in
cinta unui nou hotel — s-a 
dat in folosință un restaurant 
cu 100 de locuri și un bar de zi.

VASLUI -

5 300 aparta
mente în cincinal

în cincinalul actual, în orașul 
Vaslui se vor construi peste 
5 300 apartamente. Blocurile de 
locuințe sint dispuse în trei zone 
principale. Una din ele, cen
trală, va însuma pină la sflrsitul 
anului 1975 mai mult de 2 800 
de apartamente. De curind au 
Început lucrările la fundația pri
melor trei blocuri, prevăzute la 
parter cu spații comerciale.

SALA)

O nouă stațiune 
balneoclimaterică

Nu de mult, ziarul nostru a 
informat la această rubrică des
pre descoperirea mai multor iz
voare de apă termală cu efecte 
curative in comuna Boghiș. Aici 
se va construi o nouă stațiune 
balneoclimaterică. Pentru în
ceput a fost amenajat un bazin 
terapeutic. S-au construit cabine, 
vestiare, chioșcuri cu răcoritoare.

multe cazuri, așa cum se întimplă 
la întreprinderile și centralele furni
zoare de aparate electrice de uz 
general, de mobilă și mobilier, de 
piese de schimb pentru utilaje, im
portanța acestui aspect al activității 
comerciale este minimalizată, ceea 
ce este cu totul greșit, căci a 
ignora ce se Întimplă cu produsele 
după ce ele au fost expediate echi
valează cu indiferență față de be
neficiar și, în ultimă instanță, față 
de piața produsului respectiv. Or, in 
condițiile în care la noi se pune 
mult accent pe relațiile directe in
tre producător și consumator, aseme
nea concepții transpuse în practică 
pot avea consecințe din cele mai ne
plăcute asupra furnizorilor respec
tivi. Tocmai de aceea consider nece
sar să se treacă neîntirziat în toate 
unitățile economice la aplicarea re
centei hotăriri a Consiliului de Mi
niștri referitoare la organizarea, în 
țară și tn străinătate, a activității de 
service, al cărei rol la ridicarea com
petitivității produselor noastre, la 
mărirea valorii lor de întrebuințare, 
la dezvoltarea exportului și pătrun
derea țării noastre pe noi piețe este 
deosebit de important.

Este clar totodată că numai urmă
rind cu perseverență, îndeaproape 
comportamentul produselor la bene
ficiari se vor putea culege și furniza 
continuu producției și controlului de 
calitate informații asupra comporta
mentului produselor la consumatori, 
pentru a se putea opera moderniză
rile sau adaptările necesare care să 
satisfacă in cel mai înalt 
tențiile celor ce folosesc 
respective.

Din cele expuse rezultă 
atribuțiilor comerciale ale ..... ve
derilor și centralelor industriale este 
mult mai larg ; activitatea in acest 
domeniu nu se rezumă la încheierea 
.și urmărirea realizării unor contrac
te economice : așa cum practica a 
dovedit, activitatea comercială nu se 
poate desfășura numai de către un 
serviciu de aprovizionare și unul de 
desfacere coordonate de un director 
comercial. Do aceea opinez pentru 
adoptarea unei forme organizatorice 
distincte a activității comerciale în 
iipeciai in centralele industriale —

grad pre- 
produsele

că sensul 
întreprin-

de regulă direcție comercială — for
mată din cadre de specialiști de înal
tă calificare, capabile să rezolve mul
titudinea de probleme pe care le ri
dică relațiile unității economice cu 
piața, cu ceilalți parteneri.

In același timp, trebuie să ținem 
seama de faptul că intensificarea 

relațiilor economice ale întreprinde
rilor și centralelor industriale, parti
ciparea directă a acestora pe piața 
internă și externă presupun și un a- 
numit comportament al tuturor par
tenerilor, deci stabilirea unui cadru 
legal de acțiune care să delimiteze 
drepturile și răspunderile celor ce 
participă în procesul de vinzare- 
cumpărare al produselor. Legea con
tractelor economice nu reglementea
ză decit un anumit aspect al activi
tății comerciale. De aceea consider 
că multitudinea elementelor soecifice 
ale acestei activități impun ca o ne
cesitate izvorită din practică consti
tuirea unul cod comercial de legi, 
care să reglementeze uniform pentru 
toate unitățile economice aplicarea 
legislației cu privire la modul de ac
ționare. de comportare, de folosire a 
drepturilor șl de fructificare a răs
punderilor partenerilor angajați în 
relații economice și contractuale.

Cert este că perfecționarea activi
tății comerciale în întreprinderi și 
centrale solicită și un aparat pregă
tit, cadre cunoscătoare ale acestor 
probleme, ale specificului aspectelor 
pe care le ridică piața internă și pia
ța externă. De a>ceea consider opor
tună organizarea unor cursuri de re
ciclare pentru întregul personal ce 
lucrează in prezent in domeniul a- 
provizionării tehnico-materiale, mai 
consistente, mai bogate in conținut 
decit cele care se țin la ora actuală.

Consider că faptele arătate si ar
gumentele aduse sint suficient de 
convingătoare pentru a demonstra 
necesitatea trecerii In mod hotărit și 
neîntirziat la îmbunătățirea organi
zatorică a activității comerciale In 
întreprinderi șl centrale industriale. 
Acest lucru este impus deopotrivă 
de aplicarea întocmai a prevederilor 
legislației economice și comerciale ca 
și de cerințele ridicării eficienței ac
tivității economice din toate unită
țile economice.

Ziarul „Ecoul"
în casă nouă

în orașul Bistrița a fost inau
gurată noua tipografie, dotată cu 
rotativă și utilaje moderne de 
tipărire. Incepind de la 1 iulie 
a.c„ ziarul județean „Ecoul" a 
trecut la apariție cotidiană, 
marcind, totodată, un eveniment 
deosebit : tipărirea pentru pri
ma oară pe aceste meleaguri a 
unui ziar zilnic.

ALO, din... 5 cifre
în orașul Slatina — ca urmare 

a puternicei sale dezvoltări e- 
oononuce șl social-cui turale — 
a fost substanțial mărită rețea- 
una telefonică. în prezent, aici 
s-a trecut la folosirea numere
lor de telefon formate din 5 ci
fre. Pină la 31 iulie a.c vor fi 
puse la disoozitia solicitantilor 
încă 1 000 posturi telefonice.

1400 flori pentru 
fiecare arădean
Pe' cele 174 de hectare de 

parcuri, grădini, spații și zone 
verzi din orașul Arad au fost 
plantate peste 21 000 000 flori. 
Un calcul relevă că pentru fie
care arădean s-au plantat 1 400 
flori, fapt care-i conferă și aces
tui oraș de pe Mureș mult rivni- 
tul atribut de „oraș al florilor".

De Ia corespondenți! 
oScinteil*
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ACTIVITATEA COMERCIALĂ
A CENTRALELOR INDUSTRIALE

operații de aprovizionare-desfacere
Măsurile de perfecționare a vieții 

economice aplicate in anii din urmă 
au vizat practic, intre altele, și crea
rea unui sistem nou de relații între 
unitățile economice. Principala ca
racteristică a acestor relații o consti
tuie deplasarea centrului de greuta
te al desfășurării întregului proces 
de aprovizionare tehnico-materială 
la întreprinderi și centrale industria
le. Efectul pozitiv urmărit a fost nu 
numai asigurarea unor mai bune 
condiții pentru realizarea ritmică și 
integrală a sarcinilor de plan, ci și 
mai buna folosire a mijloacelor mate
riale și bănești, apropierea organului 
de decizie de locul unde se înfăptu
iește activitatea economică. întreprin
derile și centralele industriale, deve
nind astfel principalii factori res
ponsabili de îndeplinirea obiectivelor 
planului de stat, s-a impus cu ne
cesitate legiferarea stabilirii relații
lor economice de către întreprinderi 
și centrale in mod direct, nemijlo
cit, prin liberul lor acord de voință.

Așadar, activitatea comercială este 
chemata sâ răspundă unor cerințe cu 

totul deosebite față de cele anterioa
re. Sarcinile noi din domeniul apro
vizionării și desfacerii implică un stil 
nou de muncă. într-un cadru orga
nizatoric adecvat, care să pună in 
valoare inițiativa, drepturile și posi
bilitățile largi care au fost acordate 
întreprinderilor și centralelor indus
triale in conducerea activității eco
nomice. Dacă privim insă in con
textul principiilor consacrate de Le
gea contractelor economice, de Le
gea cu privire la activitatea de co
merț exterior, ca și de proiectul 
de Lege cu privire la organi
zarea și conducerea unităților econo
mice de stat, se constată că forma 
de organizare a compartimentelor 
de aprovizionare și desfacere exis
tentă in prezent în întreprinderi 
și centrale, nu corespunde decît in 
parte concepției actuale cu privire la 
rolul unităților economice in des
fășurarea activității comerciale. 
Consider că această activitate tre
buie să cuprindă in mod necesar 
trei aspecte mai importante : pros
pectarea pieței si constituirea porto
foliului de comenzi : încheierea și 
executarea contractelor economice ; 
urmărirea realizării contractelor de 
aprovizionare și desfacere : urmări
rea comportamentului produselor 
după livrare la beneficiar. Ne 
propunem să discutăm in rindu- 
rile de fată primul și ultimul aspect 
și totodată să formulăm citeva 
sugestii privind perfecționarea acti
vității in aceste domenii.

în calitate de furnizor, activitatea 
premergătoare livrării produselor 
include prospectarea pieței deci 
cunoașterea consumatorilor actuali 
și potențiali, efectuarea unor studii 

asupra perspectivei evoluției consu
mului și progresului tehnic. în rea
litate insă in foarte multe centra
le industriale și întreprinderi, cum 
ar fi „Hidromecanica11 Brașov, 
„Steaua roșie*4 București. întreprin
derea mecanică Mija, unele combi
nate producătoare de mobilă, orga
nizarea prognozei comerciale este 
lăsată pe planul al doilea, existind 
prea puțin interes pentru a se pre- 
viziona finalitatea procesului econo
mic pe o perioadă mai îndepărtată 
și a se adopta din timp măsuri in 
consecință pentru mărirea eficienței 
activității productive. Sint încă insu
ficient exploatate instrumentele de 
bază ale marketingului industrial : 
se organizează prea puține expoziții, 
tirguri, magazine de prezentare și 
vînzare ; difuzarea de mostre, pli
ante. desene, cataloage comerciale, 
precum și alte acțiuni care asigură 
un contact direct și permanent al 
furnizorilor cu beneficiarii produse
lor lor, atit pe plan intern, cît și 
pe piața externă sint inițiate cu greu 
și la un nivel necorespunzător fie 
din cauza menținerii unor canoane 
birocratice, fie datorită nepriceperii 
celor puși să se ocupe de interesele 
comerciale ale unor unități econo
mice.

Aș menționa aici în mod deosebit 
legăturile strinse pe care trebuie să 

Ie aibă resortul comercial cu com
partimentele de producție și de con
trol tehnic de calitate. Adeseori 
aceste compartimente trebuie să ia 
împreună contact cu beneficiarii, să 
participe la sondarea pieței și la pre
zentarea produselor noi. la demon
strațiile de funcționare și utilizare a 
produselor, ba. mai mult, chiar la 
organizarea rețelelor proprii de d°s- 
facere sau la supravegherea rețele
lor de desfacere din alte sisteme. 
Aceasta pentru a se cunoaște condi
cile de calitate, ambalare, expediție 
și transport, pentru a se putea trece 
cît mai rapid la o producție în con
formitate cu cerințele consumatori
lor. Numai astfel se poate crea un 
portofoliu de comenzi care să asigu
re încărcarea completă a capacitâți-

Excelenței Sale Domnul GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Franceze

Palatul Elysee PARIS 
îmi este deosebit de plăcut ca la cea de-a 60-a aniversare a zilei 

Dumneavoastră de naștere, să Vă adresez, domnule Președinte, sincerele 
mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Amintindu-mi cu multă satisfacție de întîlnirile șl discuțiile cor
diale purtate cu Dumneavoastră, îmi exprim convingerea că relațiile 
prietenești dintre România si Franța se vor dezvolta în interesul popoare
lor noastre, al păcii și securității în Europa și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU

m.ărturhit — «n». d« pildă, propria 
bunăstare. Sau, ca să spunem lucru
rilor pe hume, am iatilnit mai multi 
decit am fi vrut să întilnim sau de
cit. ar fi firesc să existe in socie
tatea noastră. Ați remarcat că de 
cele mai multe ori armele cu care 
ei luptă pentru mizerabilul lor ideal 
sint șl ele mizerabile ? Din arsena
lul lor nu lipsesc minciuna, ipocri
zia. lașitatea — si lipsesc cu dră- 
virșlre scrupulele, fermitatea, leali
tatea. Se conformează idealului lor 
— care, dacă nu e antiuman (la o ju
decată mal blindă) este, in orice caz, 
neuman : și hirclogul stringe pen
tru sine ..

„Trăiesc numai o dată !*' — spune 
cile unul care si-a făcut din satis
facerea instinctului rapace „idealul" 
vieții : vrea să spună. în deulora- 
blla Iul „filozofie", că este păcat, 
trăind numai o dată, să nu-șl safiș- 
facă toate tipurile de foame (...mi
nus foamea de ideal !). Dar. tocmai 
pentru că trăim

nîlle mele de a n<ă Identifica, de a 
mă apropia cit mai mult de el. Nu 
există om mare fără un ideal mare. 
Spartacua și Giordano Bruno, Ștefan 
cel Maze șl Ioana d’Arc, Karl Marx 
șl Nicolae Bfilccscu — toti „sfinții 
și martirii din calendarul libertății'* 
(ca să reluăm o frază a unuia din
tre ei. a iui Marx) chezăsuiesc cu 
viața p?ntru adevărul acestei Idei. 
Un ideal, cel mal înalt dintre toate, 
lup»a pentru libertatea oamenilor, 
k-a Iluminat gindurite 81 faptele, 
le-n fost „prlmum movens" si eternă 
sursă regeneratoare de-a lungul în
tregii vieți. Steagul acestui ideal lc-a 
fluturat mereu in conștiință și dra
pați în faldurile sale au trecut în 
eternitate. Noblețea lor — sursa cin
stirii noastre pentru ei — este fiica 
cea dinții nă-cută a nobletii idealu
lui lur. Mai mult, idealul este unica 
sursă a înnobilării existentei. Iar 
printre toate idealurile cv-e au lu
minat de-a lungul veacurilor in vr- 
tra lumii se ridică cel mai înalt din-

Cea mal înaltă formă de memorie, 
Istoria, este un lung șir de umbre 
și lumini — in viata unul popor, a 
unui continent, a lumii în filele <4 
de pină acum, timpii de glorie șl ne 
victorii au alternat cu perioade dnd 
elanul lumii părea să fi obosit, cu 
decenii șl secole de tăcere ostenită 
Iar peste umbre și peste lumini, o- 
rnul a mers inairte, spre împlinirea 
de-.Linului Fău.

Scrutăm trecutul.. Clnd au apărut 
in istorie porțiunile de umbră tre
cătoare ? Pe ce fundal s-au așternut 
ele ? întotdeauna atunci cinci do
minantă a foet lipsa de Ideal cind 
orizontul unui ins sau al unei co
lectivități se afla la un pas. atunci 
ciad frunțile erau arareori lumlnnte 
de id >-?a nobilă, de gîndul cutezător, 
cind locul unor nobile avinlurl era 
luat de meschine (. .si instinctuale) 
porniri. Lipsa unui ideal a stigmati
zat perioade istorice, 
în hăul uitării, in groapa 
unde sint Dărfisite 
ciilc, toate neim- 
pllnirile. La un 
Imaginar tribunal 
ai istoriei, atunci 
cind secolele vor 
fi chemate să răs
pundă pentru lu
crarea lor, o în
trebare le va lu
mina, de la bun 
început, chipul : 
„Care a fost idea
lul tău ? în ce au 
crezut oamenii 
tăi ?".

Va fi așa pen
tru că in viața so
cietății și in via
ța fiecăruia dintre 
noi criteriul defi
nitoriu, suprema 
caracteristică este 
idealul.
ne-mi 
idealul 
ești !**

aruncindu-lc 
comună 

• oale nimlcnî-

personalității sale

puncte de vedere

(Continuare in pag. a II-a)
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Dumitru FUNDATURA 
doctor în economie

mai 
am

măsura

să-ți spun cine

IDEALUL OMULUI

Foto : S. Cristian
Concurs internațional pe velodromul „Dinamo
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lor de producție în condițiile unei 
eficiențe economice tot mai înalte.

Dar și in calitate de beneficiar, 
unitățile economice trebuie să dea 
un alt profil activității lor comer
ciale. In primul rind, ele trebuie să 
realizeze o acțiune susținută de 
prospectare a furnizorilor reali șl 
potențiali, de materii prime și 
materiale necesare pentru consumul 
productiv, in special a acelora de 
calitate superioară și cu prețuri mai 
scăzute ; să fie aleși acei furnizori 
care pot realiza livrarea produselor 
în condițiile cele mai favorabile (din 
punct de vedere al volumului, struc
turii sortimentale, ritmicității livră
rilor etc.) In momentul de față, con-

mutații 
orașelor 
in tre-

Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

de Stat 
România

SPORT

Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei independenței Republicii 

Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului algerian cele mai 
calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre România și 
Algeria vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii .și înțelegerii internaționale.

Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul RAFAEL CALDERA

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela și a celei de-a 
150-a aniversări a eroicelor lupte de la Carabobo, eveniment istoric im
portant pentru consolidarea independenței țării dv., îmi este plăcut să 
vă adresez in numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări, cele mai bune urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul venezuelean.

îmi exprim convingerea că 
noaște o dezvoltare continuă in 
și colaborării internaționale.

relațiile dintre țările noastre vor cu- 
interesul celor două popoare, al păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisto România

petrecut 
radicale in viața 
mici, condamnate 
cut la o viață culturală ba
nală. Vara. în numeroase 
orașe, activitatea industria
lă intensă, necurmată, păs
trează mari mase umane, 
numeroase localități de
venite centre ale unor 
regiuni de amplu in
teres turistic cunosc a- 
glomerații neobișnuite, per
manente. Capitala e, in 
sezon estival, ea însăși, un 
excepțional obiectiv turis
tic, extrem de frecventat, 
întregul litoral și citeva 
puncte montane s-au trans
format in locuri interna
ționale de vacanță, cu un 
public compact și divers în 
flux continuu. In mod 
inexplicabil, forurile cultu
rale care îndrumă insti
tuțiile de artă a spectaco
lului sesizează încet, evaziv 
sau deloc aceste mutații și 
acționează încă inconsis
tent pentru a găsi adaptări 
eficace la noile circumstan
țe. De obicei prin luna mai, 
diverși factori implicați În
cep să anunțe „stagiunea 
estivală4* care, în ultimă in
stanță, 6e rezumă la o ma
nevră uscată : in teatrele de 
vară cam aproximativ a- 
menajate și dotate (și în 
general subfrecventate) din 
București se transplantează 
spectacole de la sediu (de- 
obicei, dintre cele mai să
race), comedioare de import 
(in generai cele mai de
coltate) și reprezentații mal 
neizbutite din timpul anu
lui, cărora li se adaugă 
cite o premieră de estrada 
și două-trei operete șifo
nate. La țărmul mării apar 
turnee iniimplâtoare. cîteo- 
datâ de-a dreptul paupere, 
ale unor teatre din țară. 
Scenele din Brașov și Con
stanța iși continuă activi
tatea cutumiarâ, eroic și 
anevoios, pină la 1 octom
brie. Agenția de impresa
riat artistic închiriază 
două-trei formații străine 
și aduce cîțiva soliști, mai 
mult sau mai puțin — de 
regulă, chiar foarte puțin — 
merituoși, de muzică ușoa
ră. Atmosfera artistică e

FOTBAL : STEAUA A 
CIȘTIGAT - PENTRU 
A TREIA OARA CON
SECUTIV - „CUPA 
ROMÂNIEI"
ASTĂZI ÎNCEP CAM 
PIONATELE MONDIA' 
LE DE SCRIMĂ
„RALIUL ROMÂNIEI 
- UN FRUMOS SUC 
CES AUTOMOBILIS 
TIC
ACTUALITATEA 
ATLETISM

numai o dată nu 
ne este îngăduit 
să n- risipim a- 
ceastă unică e- 
xistență! Tocmai 
pentru asta tre
buie să riujim un 
comandament su
prem, ceva mai 
mare, mai pu
ternic și mai du
rabil decit o 
xi st antă trecătoa
re- : un ideal. 
Ai?i este piatra 
de încercare, pro
ba la sfirșitui că
reia vei ști dară 
ești sau nu om 
— in înțelesul 
plenar al acestui 
cuvint : purtător 
de cuvint al 
marii ordini cos
mice.
idealul muncii șt

o-

„Spu- 
care este 
tău, ca —

— am putea parafraza, în
temeiat, un dicton popular. Idea
lul este un atribut definitoriu al 
condiției umane ; mai mult, al omu
lui care a atins o anume treaptă a 
evoluției sale Aici este piatra un
ghiulară pe care se clădește condiția 
umană, aid este punctul de la care 
plecăm pe nesfîrșitul drum al de
săvârșiri: Unii vor parcurge o cale 
lungă, alții mai scurtă, dar toți plea
că de aici : idealul este un ținut 
din care pleci pentru a ajunge la el 
iar. răscolitoarea aventură a atin
gerii idealului tău este însăși viața. 
Viața omului — pentru vă și restul 
viețuitoarelor tsi duc existența, dar 
numai omului ii este dat 
ideal. „Nu puți spune — 
raux — „Sint om pentru 
am înfăptuit eu nici un 
putea înfăptui" ci ..Sint

tre ele, Idealul comunist. însumîn- 
du-ie pe cele mai înaintate de altă
dată, ridlc’.ndu-le la putere, idealul 
comunist — cel mai înaintat din cite 
oamenii au făurit pină astăzi — este 
idealul unei mari părți din omenire, 
a devenit programul de viață al 
maselor si al fiecărui om în parte 
pe o bună parte din planeta noastră.

Idealul iși făurește și armele pe 
care le pune in mina celor care il 
slujesc Slujirea unui ideal inalt 
făurește arme nobile Idealul inde
pendentei românilor a născut mari 
fapte de vitejie in războiul de acum 
aproape o sută de ani, iar idealul li
bertății poporului a fost mai puter
nic. in anii luptoi ilegale a comur.iș- 
tilc-r, decit schingiuitorii siguranței 
și decît plutoanele de execuție. A- 
nirnați de idealul construcției socia
liste, muncitorii, țăranii și cărturarii 
României au transformat din teme
lii țara «ntr-un sfert de veac, au 
înfăptuit o operă de dimensiuni 
grandioase Un ideal înalt — și poate 
fi un ideal mai inalt decît acela al 
slujirii devotate a patriei și ponoru
lui ? — galvanizează o viafă. îi dă 
un sens după cum lipsa U"1*’ ideal 
sau un simulacru de ideal o -’ean- 
tizeazâ.

Am cunoscut flecare oameni al 
căror „ideal*4 — mărturisit sau ne

Dacă am vedea 
luptei noastre de fiecare zi exclusiv 
in sarcina — de mare onoare — a ri
dicării nivelului de trai al ponoru
lui. a atingerii parametrilor econo
mici ai țărilor cele mai dezvoltate, 
am săvîrși — după opinia mea — o 
eroare prin omisiune Acesta este, 
desigur, telul nostru — dar socia- 
r.-m si comunism nu însemnează 
exclusiv atiția kWh și tone de oțel 
pe locuitor : țelul major al luptei 
comuniștilor este crearea omului nou, 
a omului comunist, care, trăind în 
belșug, să se bucure de o înaltă 
conștiință socială și natriotică. să fie 
animat de spirit colectivist, să se 
comporte, conștient, după normele 
celei mal înaintate etici elaborate 
pină astăzi de omenire, etica comu
nistă. Acesta este idealul nostru si 
mobilizați de el. slujindu-1 pe el. 
dăm cel mai Înalt sens vieții noastre-, 
condiției umane,

A trăi pentru un ideal este tot 
una cu a trăi. Altfel — însumi ver
bul ..a trăi" iși pierde culorile, se 
devita’izeazâ si. ca o frunză fără 
clorofilă, termină prin a nu sluji ni
mănui. Nici sieși. Uitîndu-se oe sine, 
slujind idealul măreț ai poporului, 
omul abia se cîștigă D” s>'ne Așa — 
și numai asa — este om.

George-Radu CHIROVICI

să aibă un 
scria Mai
că ceea ce 
animal nu 

............  om pentru 
că nu i-am îngăduit animalului din 
mine să facă ceea ce voia el“ — cu 
alte cuvinte, pentru că. sore deose
bire de toate celelalte viețuitoare, eu 
acționez minat do o chemare 
înaltă decit mine, pentru că 
legi morale, pentru că am în fața 
ochilor o imagine ideală a lumii și 
a mea, către care tind. Eu însumi 
prețuiesc atit cit prețuiește idealul 
meu — si atit cît prețuiesc străda-

SUCCES
BOXULUI

RINGUL

PENTRU UN 
SPORIT AL 
NOSTRU IN 
INTERNAȚIONAL

(Alte știri sportive din 
țară și de peste hotare în 
pagina a IlI-a).

Actualitatea culturală
• UNIVERSITATEA POPULARĂ DE VARA „NICOLAE IOR- 
GA Șl-A REDESCHIS PORȚILE • „CICLOPUL” DE EURI- 
PIDE PE SCENA TEATRULUI DE NORD DIN SATU-MARE — 
SECȚIA ROMANA • MESAJUL ARTEI ROMANEȘTI PESTE 
HOTARE • FESTIVALUL DE COMEDiE AL TEATRULUI 

RADIOFONIC • SAPTAM1NA CINEMATOGRAFICA

EVENIMENT DE SEAMA IN DEZVOLTAREA

cam toropită, numai în 
festivalul de folclor, susți
nut timp de o lună de că
tre artiști amatori in sta
țiunile de țărm, scinteie o 
idee, care a prins insă și 
ea oarecare rutină cenușie.

Condițiile noi, in care tu
rismul iscă o afluență de 
ordinul milioanelor și in 
orașe pulsează o viață In
tensă. neîntreruptă, cer o 
reconsiderare și o restatua- 
re a programelor artistice 
de vară. Mai cu seamă o 
însumare și o relansare, la

Stat pentru Cultură și Artă 
și cu efortul conjugat al 
multor instituții, în special 
Ministerul Turismului, un 
mare festival internațional 
de vară desfășurat in lu
nile Iulie—august în citeva 
zeci de centre de pe tot 
cuprinsul țării. O selecție 
națională riguroasă ar sta
tornici, încă de la începu
tul anului, cele mai repre
zentative spectacole tea
trale și muzicale, precum 
și cele mai interesante ac
țiuni special destinate pro-

artistic secetos?
altă scară șl In altă vi
ziune a unor tentative 
parțiale care tatonaseră, 
în anii trecuți, modali
tăți mai noi : drame isto
rice intr-un cadru istoric 
(la Cozia, Cetatea Neamțu
lui, Mogoșoaia, Alba Iulia) 
sau intr-un cadru natural 
propice (un spectacol antic 
la Constanța, altul pentru 
copii in Parcul Ioanid), 
reunirea mai multor ansam
bluri de cintece și dansuri 
pe un mare stadion, mani
festări de teatru folcloric 
(Bacău, Vrancea) sau de 
muzică vocal-simfonicâ 
(Brașov) de anvergură, de 
asemenea, in aer liber, in 
incinta unor monumente, 
balet pe o scenă plutitoare 
(Parcul Herăstrău) și alte
le. După experiențe prac
ticate cu succes in alte țări, 
ar putea lua ființă și la noi, 
6ub egida Comitetului de

gramului festivalier, cum 
ar ti spectacolele de sunet 
și lumină la impunătoare 
monumente istorice sau la 
monumentale peisaje na
turale, manifestări artistice 
complexe cu participarea 
mai multor colective, din 
domenii felurite, spectacole 
de amploare, create cu aju
torul profesioniștilor și al 
amatorilor, al teatrelor, ba
letelor. orchestrelor, for
mațiilor sportive ș.a.m.d 
Acest festival ar solicita 
prestigioase participări din 
alte țări și ar putea oferi 
în fiecare an o altă com
petiție, ca nucleu centra
lizator, ca un punct maxim 
de interes și interferențe 
specifice : intr-un an. com
petiția cinematografică, in 
alt an cea de muzică ușoa
ră. un festival de teatru 
antic in aer liber la His
tria, un festival de muzică

preclasică la mănăstirile 
din nordul Moldovei, un 
simpozion de sculptură in 
aer liber Ia Sibiu, o reu
niune internațională a 
circurilor, o întrecere ami-? 
cala a teatrelor de păpuși, 
o competiție a teatrelor de 
revistă și estradă...

In acest fel. printr-o ac
țiune concertată, corobo- 
rindu-se inițiativele și valo- 
rificindu-se la maximum 
posibilitățile locale, (și ca
drul natural) — depășin- 
du-se marota unei „stagiuni 
estivale" care, fărîmițind 
forțele și lăsînd, pină la 
urmă răspunderea integra
lă pe cite două-trei colec
tive neinteresate, a devenit 
o formulă inhibitorie — 
s-ar determina o mișcare 
reală de emulație pentru 
activitatea artistică estiva
lă, in forme moderne, in 
acord cu cerințele noastre 
și ale numeroșilor noștri 
oaspeți. S-ar efectua expe
riențe novatoare in ceea ce 
privește divertismentul și 
s-ar constitui un plus de 
atractivitate pentru turis
mul în România, cu moti
vații noi, de ordin cultu
ral, pentru propaganda tu
ristică. Forțele artistice nu 
s-ar mai dispersa in impro
vizații de ultimă oră. un 
comandament cultural-ar
tistic inteligent, competent 
și întreprinzător ar organiza 
și coordona din vreme, cu 
chibzuială, programul ge
neral și ar stimula con
tribuțiile originale.

Altminteri, va trece și 
vara aceasta cu Adio 
Charlie !, derizorie și tri
vială piesuță scoasă sub 
frunzare Ia Parcul Herăs
trău, cu Vinzăiorul de pă
sări la Teatrul din Mamaia, 
cu o revistă la „Boema" și 
o intilnire cu Bacchus că
lare pe poloboc, la viile din 
Murfatlar, în susur de 
țambale și aburi de mititei. 
Dar obligațiile față de noi 
înșine și față de alții, exi
gențele vremii și posibili
tățile reale cer altceva, 
altfel și la altă cotă inte
lectuală.

București—Helsinki... Cele două ca
pitale s-au aflat in această săptămină 
sub s( mnul unui important eveni
ment in cronica legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
român și finlandez : vizita in Fin
landa a președintelui Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

întreaga desfășurare a vizitei se 
înscrie in cadrul firesc al evoluției 
continuu ascendente a relațiilor ro- 
mâno-finlandeze. Un moment de 
seamă in această evoluție l-a consti
tuit. așa cum se știe, vizita în țara 
noastră, in urmă cu doi ani. a pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekkonen, 
pe care poporul român l-a intimpi- 
nat cu aleasă ospitalitate — mărtu
rie elocventă a sentimentelor de sim
patie și considerație față de poporul 
prieten al Finlandei, a cărui contri
buție la patrimoniul culturii și civi
lizației este bine cunoscută. Acum, 
la rindul său. poporul finlandez a 
făcut o primire deosebit de cordială 
oaspeților români. La Helsinki, în 
celelalte localități vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si soția sa. Elena 
Ceaușescu, celelalte oersoane oficiale 
române au fost salutați de conducă
torii finlandezi, de parlamentari, 
reprezentanți ai vieții publice, oa
meni de știință și cultură, oameni 
de afaceri, muncitori, de simpli 
cetățeni de pe stradă, cu deo
sebită stimă și căldură. In aceste 
manifestări vibrante si-au găsit o 
amplă expresie prețuirea și respectul 
poporului finlandez fată de poporul 
român, de progresele pe care le-a 
obținut acesta in edificarea unei 
economii moderne, in ridicarea bună
stării materiale si spirituale, s-a

oglindit prestigiul de care se bucură 
România pe plan internațional, da
torită politicii sale consecvente con
sacrate păcii. înțelegerii și cooperării 
intre popoare. In același t>.rap. in 
această primire sărbătorească s-au 
reflectat interesul și deosebita con
siderație pentru șeful stalului ro
mân ; in zilele premergătoare și în 
timpul vizitei, numeroși oameni po
litici. personalități marcante ale 
vieții publice finlandeze, presa și 
televiziunea au exprimat cuvinte de 
adincă prețuire față de președintele 
Nicolae Ceaușescu. cunoscut in Fin
landa, ca și in întreaga lume, pentru 
activitatea sa neobosită pusă in slujba 
intereselor poporului român, cauzei 
libertății și progresului poDoarelor. 
pentru înalta răspundere manifestată 
față de destinele păcii și colaboră
rii între popoare.

Desfășurate sub asemenea auspicii 
favorabile, convorbirile oficiale pur- 

președintele 
președintele 

prilejuit un 
schimb de

favorabile, convorbirile 
tate la Helsinki i 
Nicotae Ceaușescu 
Urho ” ' ’ 
amplu 
păreri 
tenie 
asupra

între 
---- 1 și 

Kekkonen au
și aprofundat __.......

— intr-un spirit de prie- 
și înțelegere reciprocă — 
stadiului actual al legăturilor 

pe multiple planuri dintre România 
și Finlanda, precum și asupra unor 
aspecte ale vieții internaționale a- 
flate in actualitate.

„Președintele Consiliului de Stat 
— se subliniază in Comunicatul co
mun — a apreciat eforturile Finlan
dei in direcția promovării politicii 
sale de neutralitate în folosul păcii și

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a lV-a)

Valentin SILVESTRU

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

BUCUREȘTI 
Doresc să vă adresez, Domnule Președinte al Consiliului de Stat, 

sincere mulțumiri pentru salutările prietenești pe care ați avut amabili
tatea să mi le transmiteți, la plecarea din Finlanda, in urma vizitei dum
neavoastră oficiale.

Vă asigur că am avut o mare plăcere să avem pe Excelența Voastră, 
doamna Ceaușescu și membrii delegației dumneavoastră ca oaspeți în 
Finlanda. Sint sigur că vizita dumneavoastră de stat a contribuit la dez
voltarea în continuare a relațiilor călduroase dintre cele două țâri ale 
noastre.

Aș dori încă o dată să vă transmit dumneavoastră, doamnei Ceaușescu 
și membrilor delegației dumneavoastră salutări cordiale, și să vă urez 
Domnule Președinte al Consiliului de Stat, poporului român și țării 
dumneavoastră fericire, succes și prosperitate.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda
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actualitatea culturală
UNIVERSITATEA

POPULARA DE VARA
»■

Universitatea populară de vară 
„Nicolae Iorga", instituție culturală 
de orf-stigiu, care a intrat In tradi
ția programului cultural estival, și-a 
Inaugurat ieri cursurile, la Vălenii 
de Munte. Timp de două săptămlni, 
oameni de artă ri cultură din toate 
Județele tării, activiști ai comitete
lor județene pentru cultură si artă 
vor avea prilejul să asiste la un 
amplu program, desfășurat sub titlul 
generic : „Socialismul și revoluția 
științifică și tehnică contemporană-. 
Expunerile si simpozioanele (dintre 
care amintim „Știința contempora
nă — factor esențial al revolut ionării 
producției", „Mijloacele comunica
ției de masă și civilizația timpului 
liber", „Biostructura și bioplasma", 
„Tendințe și perspective în structura 
socială din România- etc.) vor fi 
susținute de academicieni ai profe
sori universitari, de invitați ai so
cietăților de difuzare a cunoștințe
lor, de peste hotare.

în completarea programului, 
cursantii vor avea prilejul să asis
te la seri de teatru și concerte, vor 
participa la intilniri cu scriitori, 
poeți, critici, actori, vor viziona fil
me artistice și științifice, vor vizita 
o scrie de muzee din județul Pra
hova și din Împrejurimi

„CICLOPUL"
de EURIPIDE

pe scena Teatrului de Nord din Satu-Mare
secția română

SĂPTĂMÎNA
CINEMATOGRAFICA

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

In județul argeș
CURIER

Includerea „Ciclopului" Iul Euripide 
In repertoriul Teatrului de Nord — 
6ingura piesă completă dintre cele 
două drame cu satiri ajunse pină la 
noi — a comportat cel puțin două 
riscuri. întli. unul de ordin mai larg: 
relativ rc-strinsa experiență specta
culară a teatrului, a celui românesc 
in special privind dramaturgia antică
— in pofida bogatei exegeze iStorico- 
literare aplicate acesteia. Apoi un al
tul de ordin special : absența orică
rui precedent in montarea la noi a 
lucrării in discuție — spirituală pa
rodie a uncia dintre lntimplările cele 
mai cunoscute al „Odiseii". Dar se 
pare că îndemnul din „Baccantcle"
— feriți-vă de drumul bătătorit, ale
geți calea anevoioasă — adresat crea
torilor de ..filozoful scenei*1 care a 
fost Euripide a stimulat Intru curaj 
trupa condusă de Mihai Raicu si a- 
vem astfel la Satu-Mare, In acest 
sfirșit de stagiune, o premieră abso
lută : CICLOPUL.

Se regăsesc in această dramă sa
tirică, in apreciabilă măsură, carac
teristicile creației „poetului tragic 
prin excelență*1 (Aristotel). Mitul, in 
speță episodul peregrinării cucerito
rului Ulisse, regele Ithacei, în peștera 
Iui Pob’fem. apare îmbogățit cu me
ditația incisivă și detașată a poetu
lui.

Spectacolul regizat de Mihai Raicu 
Încheagă original o atmosferă de 
basm a cărei poezie receptează fertil 
nonconforrr.ismul sofistic și spiritul 
parodic. Cadrul scenografic inspirat, 
in perfectă complementaritate cu 
ideea regizorală (semnat de Aurel 
Cordea), plastica de ansamblu a sce
nelor și a mișcării, ritmica și melo
dica înserate, forța de șoc a momen
telor cheie, aspirația spre acuratețe 
și culoare a interpretării actoricești. 
dozarea elementelor de grotesc in 
derularea diamej și preocuparea pen-

tru valorificarea artistică a elemen
tului de convenție alcătuiesc „pano
plia** dc preț a realizatorilor — pq- 
noplie alcătuită inspirat, cu airg. șl 
utilizată indiscutabil in direcția unor 
ținte cel mai adesea perfect atinse, 
ccl mai adesea — fiindcă, desigur ; 
o anumită nesiguranță prezidează 
minuirea convenției ; de asemenea, o 
grijă inegală pentru culoarea și do
zajul luminii, pentru mișcări de cu
lise destramă uneori aura de po
veste din peisajul „stalactitelor si 
stalagmitelor". Această lipsă dc grijă 
se resimte pe alocuri și in mișcarea 
interpreților, în ambitusul „violentă
rilor", in ritmul spectacolului.

Aceste scăderi nu afectează Insă 
prea mult frumusețea metaforei sce
nice de ansamblu, evoluția țn auten
tic spirit de echipă a interpreților. 
Dumitru Anghel. Petre Moraru, Ion 
Anghel, Ion Tifor, Sebastian Comă- 
nici, Ion Haiduc, Al. Mitea, Ion Po- 
doleanu, Nicolae Popencciu, Costin 
Popescu realizează cu vădită partici
pare un joc colectiv pitoresc, cu nu
meroase valori sugestive, in planul 
„mesajului". Reprezentația in între
gul ei este astfel spectaculoasă, tea
trală In buna accepțiune a terme
nilor.

Independent de posibile viziuni 
mai elaborate, maț originale, mai u- 
nitare și mai fidel slujite asupra dra
mei satirice a lui Euripide — pe care 
ni le dorim, firesc — Întreprinderea 
regizorului 
sătmărene 
notabilă.

Mihai Ralcu si a trupei 
pe care o conduce este

Vas lie SAVINESCU

de comedie
al Teatrului

peste hotare radiofonic

APOSTU ÎN FINLANDA
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Solu țja 
Raliul

Bulgaria) ; 
cruciatului

TEATRUL T.V. prezintă :
• „Eu, moștenitorul" de Eduardo 

de Filippo, adaptare pentru tele
viziune și regia — Matei Alexandru 
(miine, marți, 6 iulie, ora 20,30 pr. I).

Mesajul artei românești

EXPOZIȚIA BRĂDUȚ COVALIU Șl GEORGE

Galeriile de artă 
din Helsinki au re
unit între 16 iunie și 
2 iulie o expoziție de 
artă plastică aparți
ni nd unor binecunos- 
cuți artiști români — 
pictorul BRĂDUȚ 
COVALIU și sculoto- 
rul GEORGE “““ 
TU. Organizată 
înaltul Da tronai
președintelui 1 
Kekkonen, 
prilejuită 
tovarășului 
Ceausescu in 
da se ~~ ___
in continuare, in 
cursul lunii iulie. 
Muzeul de artă 
Hâmeenlinna.

.,Relațiile finlande- 
ro-românc au conti
nuat să se dezvolte in

a 
în cuvirrtul 

deschidere, 
afacerilor

APOS- 
sub 

I al 
Uri» 

expoziția 
de vizita

Nicolae
Finlan- 

allă deschisă 
tot 
la 

din ■

mod favorabil' 
declarat 
său de 
ministrul _______
externe, Vămo Leski- 
nen. precizind în con
tinuare că „expoziția 
oferă amatorilor dc 
artă finlandezi un 
excelent prilej de a 
cunoaște înaltul nivel 
*1 artei i ‘ 
(ziarele
UUTTSET și 
SANOMAT)

„Am dorit 
zenrăm mal 
proape doi artiști ro
mâni — a spus artis
tul Kalle Koroma, 
reprezentant al socie
tății artiștilor — si 
astfel am ales pe Bră
duț Covaliu șf 
George Apostu, 
căror opere au 
expuse acum doi 
Ia Galeriile

In cadrul expoziției 
dc artă românească", 
(ziarul KANSAN
UUTISET).

Cele 50 de lucrări 
de pictură și 28 de lu
crări de sculptură 
prezentate de artiștii 
români s-au bucurat 
de un meritat 6uoces. 
Numeroasele cronici 
si articole apărute in 
pre=ă l-au înregistrat.

„Modul de expresie 
M ambilor artiști de
monstrează "
legături cu 
populară care _ 
ractcrizat o mare par
te a expoziției de artă 
românească deschisă 
acum cițiva ani11 
(ziarul UUSI SUOMI).

„Covaliu se dove
dește a fi un pictor 
al culorilor calde, dis
crete și a determinat 
pe oaspeți să-i ad
mire in special peisa
jele'1 (ziarul 
S \NOMAT). 
rile lui 
culori 
motivele 
suburbiile 
case cu acoperișuri șl 
ferestre mari, peisaje 
agitate. Fiecare 
buie să-și 
drumul său
a spus d-sa Apoi tre
buie să-l adincească 
cu perseverentă. El 
poate fi lărgit, adin- 
rit. dar niciodată na 
trebuie părăsit" (zia
rul HUFVUDSTADS- 
BLADET).

„Expoziția artiștilor 
români este intere
santă, precizează zia
rul „StOMENMAA". 
Este vorba de o expo-

TUTA 
„Pictu- 

Covaliu au 
transparente, 

sale sînt 
românești.

PRODUCȚII ALE STU
DIOURILOR „AL SAKIA" 

Șl „ANIMAFILM"
înfrățirea : Vizita tovarășului 

Nicolae Ceausescu In județul 
Galati ; Festival : AceșV. oa
meni : Central : Temă fără va- 
rkațiunl : Feroxiar: Orizont
științific 4/71 ; Excelsior : Noi 
sintem pietoni : Timpuri Noi : 
Insula : Doina : (dim.) Zr.ua 
nașterii. Unde este mama ?, 
Ștrengarul. Succesul, 
patent : Doina : (d.a.) 
mortii ; Lumina : Leul ; Bucegi: 
1 Mai 1971 . Drumul Sării : 
întîlnirea : Ferentari : Hunedoa
ra. oameni și otel ; Viitorul : 
50 de ani de sport sub steagul 
partidului : Gloria : Școala ro-

zlție de un foarte ri
dicat nivel pentru 
ambii artiști — sculp
torul George Apostu 
și pictorul Brăduț Co
valiu care și-au re
prezentat țara de mai 
multe ori la expoziții 
in străinătate. George 
Apostu, cu lucrările 
fale in lemn asemă
nătoare unor 
lice șuruburi __ . .
diferite figuri, se do
vedește a fi un origi
nal sculptor al 
nului. 
in același 
deme șl legate 
tradiție. în ansamblu, 
ele par a recompune 
o grădină 
in care

mitologi câ, 
minunate 

plante înfloresc. Sint 
opere ale fanteziei 
care, cu atmosfera lor 
particulară ii cheamă 
pe spectator, stimu- 
lindu-i imaginația. 
Pentru finlandezi ele 
sint cu atit mai ului
toare, cu cit problema 
este cea a materialu
lui — lemnul 
care sculptorii 
au obținut, de aseme
nea, rezultate consi
derabile, mai puțin li
bere insă ca cele ale 
lui George Apostu.

Tipic pentru pictura 
lui Brăduț Covaliu 
este folosirea unor 
culori compuse, în 
care o anumită umbră 
de verde, galbcn- 
leros sau roșu 
mină. Peisajele 
viziunile abstracte 
sînt compuse cu indc- 
minare

mânească de matematică ; Mio
rița : Cutitul ; Popular : După 
zece ani : Cosmos : Spre adln- 
(r.il celulei : Flacăra : Spațiul 
dc oprire ; Vitan : Almanah 
științific internațional ; Rahova: 
Emoții : Progresul : Alergia.

PRODUCȚII ALE STU
DIOURILOR DIN ALTE 

ȚĂRI
Favorit : Ispahan (R. P. Bul

garia) : Lira : Șantier naval 
(R.P. Polonă) : Giulești : Salut, 
Rusia (U.R.S.S.) ; Pacea : îm
prejurimile Fichtelbergului (R.D. 
Germană) : Cringașj : Diavolul 
în biserică (R.P. ”
Moșilor : Iubirea ___
(R.P. Bulgaria) : Munca : Tele
vizorul (R.P. Polonă).

Festivalul de comedie organizat de 
tre TEATRUL RADIOFONIC a 

debutat ieri, duminică, 4 iulie, cu 
„Trei schite" dc I. L. Caragiale : 
„Amicii", „Petițiune" și „Five 
o’clock".

începind de azi, luni 5 iulie, pină 
sîmbătă, 10 iulie, Teatrul radiofonic 
transmite in reluare serialul „Două
sprezece scaune" realizat după ro
manul cu același titlu de Jlf șl Pe

ot azi. luni 5 iulie, vom putea 
asculta in premieră „Inspectorul 
broaștelor" de Victor Eflimiu.

Celelalte emisiuni :
Marți 6 iulie : „Volpone" de Bon 

Jonson.
Miercuri, 7 iulie : „Gaițele" de 

Alexandru Kirițeseu.
Vineri, 9 iulie, o comedie mereu 

nouă : „Chirlța în provincie11 de V. 
Alecsandri, în interpretarea antolo
gică a unul colectiv de actori de la 
Teatrul Național din Iași.

Duminică 11 iulie : „Cerul umblă 
pe pămînt'1 comedie radiofonică 
Dan Adrian, Lucrarea a fost 
miată la concursul de scenarii 
ganizat de Radioteleviziunea 
mână, ediția 1971.

Luni, 12 iulie, o comedie a scriito
rului clasic bulgar Ștefan Kostov ; 
„Am zis punct'*. Traducere de Con
stantin Velicbi.

Marți, 13 iulie : „Piatra din casă11 
de V. Alecsandri.

Miercuri, 14 iulie : „Minunata 
pantofărcasă" de Federico Garda 
Lorca.

Vineri, 16 iulie : „Spaniolii în Da
nemarca'*, adaptare radiofonică de 
Valentin Silvestru, după Prosper 
Merimle.

ls, 00 Deschiderea emisiunii. Corul 
sindicatelor din municipiul 
București. Dirijor : Dumitru 
Botez.

18.15 Ecranul — 
formație șl • 
grafică.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri 

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Roman foileton „Mizerabi

lii" (III).
20,55 Prim-plan : Prof. univ. Ște

fan Pascu, rectorul Universi
tății Babeș-Bolyal din Cluj. 
Emisiune de Rodica Rarău.

21.25 „Melodii... Melodii". Cu The- 
reze Steinmetz, Franco Ke
ren, Bernadette, Tonicha, 
Merlyn Powel, Peret, Lilian 
Harlet, Jerzy Po’.omski, Lize 
Marke, Esîn Afșar, Julle 
Saget, Pașa Hrlstova, Fran
cine șl Dorin Anastaslu.

22.10 Imagini din Caracas.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Telesport. Despre sezonul 

fotbalistic recent încheiat — 
Interviu cu Mircea Angeles- 
cu. președintele Federației 
române de fotbal.

22.45 închiderea emisiunii.

Două premiere sint anunțate in re
pertoriul acestei săptămini — două 
filme care infirmă prejudecata in 
virtutea cârcla vara ar fi anotimpul 
filmelor distractive, de divertisment. 
Turnul de aramă (producție ceho
slovacă in regia lui Martin Holly șl 
interpretată de Emilia Vasarvova, 
Ștefan Krictik, Ivan Mistrik) este o 
dramă cu momente de analiză psiho
logică. o tragică poveste de dragoste 
ai cărei eroi, alpiniști, pier în cursul 
unei aventuri montane.

Cea de-a doua premieră, întilnir» 
cu o necunoscută (producție a stu
diourilor clin Grecia, in regia lui Vas- 
sili Giorgiades și interpretată de He
lena Nathanael, Yannis Voglis, Di
mitri Myrat) aparține melodramei — 
o femeie cu o căsnicie nefericită, un 
adulter, o crimă și apoi cuvenita că
ință in așteptarea Întrunirii comple
tului de judecată, adică un subiect 
construit după o schemă adeseori 
folosită și menită să stoarcă o lacri
mă spectatorului sensibil la această 
rețetă.

Semnalăm reluarea unor filme ro
mânești. în aceste zile rulează din 
nou filmul lui Ion Popescu-Gopo 
„De-aș fl... Harap Alb" (cu Florin 
Piersic în rolul cunoscutului erou de 
basm), un film agreabil, cu multe 
momente reușite, punind in valoare, 
într-o manieră proprie, savoarea u- 
morului popular. De asemenea, în a- 
ceastă săptămină poate fi văzut fil
mul „Darclee" al regizorului Mihai 
Iacob (cu Silvia Popovici în rolul ti
tular), evocare emoționantă a des
tinului celebrei cintărețe și a începu
turilor teatrului liric românesc.

Reprogramarea unor realizări ale 
cinematografiei naționale merită a fi 
relevată ca o bună inițiativă a orga
nelor difuzării, demnă de a fi conti
nuată. în această perspectivă ar pu
tea sta in atenție și alte filme ale 
anilor trecuți. De pildă „Moara cu 
noroc", filmul regretatului Victor 
Iliu, — moment de relief in evoluția 
cinematografiei noastre ; poate că 
n-ar fi lipsit de interes chiar un 
ciclu de filme realizate după opere 
ale literaturii clasice — incluzind. de 
pildă, și ..Răscoala*' și „Pădurea spîn- 
zuraților", și cele mai reușite ecrani
zări ale scrierilor lui Caragiale ele. 
In genere, există în patrimoniul ci
nematografiei naționale o seamă de 
filme care ar justifica — prin calită
țile lor etice și estetice — reluarea 
Pe ecrane, și nu numai în cadrul u- 
nor „săptămini festive", ci indepen
dent, in repertoriul obișnuit. Aceste 
filme, de genuri diferite (de la un 
film de aventuri cum a fost, să spu
nem, „Secretul cifrului", pină la 
filme cu conținut politic, social ca 
„Străinul" sau „Setea", de la primele 
filme din seria cu Năică pină la cele 
mai reușite realizări ale școlii noas
tre de animație ș.a.m.d.) ar suscita, 
credem, interesul unor categorii ale 
publicului. îndeosebi al generației 
mai tinere, al celor care nu le-au 
văzut in premieră, și nu numai al lor. 
Cu o condiție însă : ca reluările să nu 
fie învăluite în anonimat și .strecu
rate", parcă, cu o anumită jenă, în 
programul unor săli periferice, ci să 
fie susținute printr-o programare și 
popularizare adecvată, impuse aten
ției și interesului spectatorilor.

D. C.

EXPOZIȚII
• Miercuri, 7 iulie, la galeriile de 

artă „AMFORA1-- (strada Mihai Vodă 
nr 2) va avea loc vernisajul expo
ziției de grafică Sofia Frenkel și 
Ratlut Jucaurs.

• Emilia Aposlolescu, Dan Băn- 
cilă, Eugen Crăciun și Dinu Vasiu 
iși prezintă lucrările în cadrul ex
poziției deschise la galeriile de artă 
„APOLLO*1 (Calea Victoriei nr. 56).

• Galeriile de artă SIMEZA 
(B-duI Magheru nr. 20) reunesc lu
crările de pictură semnate de Vasilo 
Melica.

IAȘI (corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci) : Sub egida filialei 
Iași a Uniunii artiștilor plastici și a 
Fondului plastic s-a deschis, în să
lile Galeriilor de artă din localitate, 
o expoziție de sculptură a Lucrețiel 
Filioreanu-Dumitrașcu. Sint expusa 
peste 30 de lucrări de sculptură.

Prinde contururi acțiunea
de sistematizare a satelor
Programul de siste

matizare a satelor, ini
țiat de Conferința Na
țională a partidului, se 
află in curs de înfăp
tuire și in ludețul Ar
geș, in multe locuri el 
trecînd de pe planșe
ta proiectant ilor în 
dezbaterea cetățenilor, 
pentru a fi transous in 
viată. Comitetul exe- 
mtiv al consiliului 
popular județean con
duce direct această ac
țiune. începind cu dis
cutarea di principiu a 
schitelor si continuind 
cu dezbaterea in deta
liu a acestora. In se
siuni de lucru ale con
siliilor populare co
munale. cu participa
rea largă a cetățenilor. 
O astfel de sesiune de 
lucru a avut loc re
cent la Cocu, unda 
proiectantii au supus 
unt»! larg consult al 
sătenilor schița de 
sistematizare, in 3 va
riante, a acestei comu
ne — oe oarcursul e- 
laborării căreia local
nicii au adus o con
tribuție L
Dună discuții îndelun
gate, soldate cu propu
neri și sugestii valo
roase. s-a aprobat prin 
vot deschis varianta 
cea mai convenabilă, 
prin care se propune 
situarea noului centru 
civic a! comunei In- 
tr-un frumos cadru 
natural, cu acces la 
principalele căi de co
municații și la activi
tățile industriale exis
tente, cu perspective 
de extindere (este vor
ba de sectorul petro
lier,

însemnată.

de Instalația de

industrializare șl fabri
ca de cărămidă, a păr
tinind cooperativei a- 
gricole — activități ce 
oferă de lucru oame
nilor șl vor putea fur
niza, pentru locuințele 
lor. energie electrică, 
calorică șl. In mod 
deosebit, aoa. de care 
aici se simte mare ne
voie ; In continuare, 
cooperativa agricolă va 
dezvolta secții de co
voare, țesături. împle
tituri etc.). Se mal 
propune amenajarea
— oe lingă cela exis
tente (liceu, poștă, 
magazin universal ș.a.)
— de noi dotări so- 
cial-culturale : cămin 
cultural, cinematograf, 
casă-muzeu, dispen
sar, sediu Dentru con
siliul popular, baie co
munală. Schița cuprin
de si indicații de am
plasare a locuințelor.

Pină în prezent au 
fost întocmite și dez
bătute astfel schitele 
de sistematizare a în
că 8 comune din ju
dețul Argeș, fiecare 
purtînd nota sa speci
fică, impusă de con
dițiile geografice șl 
sociale ale fiecărui sat 
in parte. La Rucăr, 
schița Înfățișează loca
litatea ca un oraș (tu
ristic și de recreere) in 
devenire Unele din 
prevederile proiectelor 
au început să prindă 
contururi : moderniza
rea căilor de acces, 
extinderea hanului tu
ristic, începerea ame-

najării muzeului natu
rii. în viitor se vor 
construi aici case per
sonale gen vilă, se va 
amplasa o zonă indus
trială nenocivă, se vor 
amenaja căderi de 
apă. Schițele dc siste
matizare ale altor co
mune — cum sint 
Domnești, Merișani 
sau Cor be ni — prevăd 
și ele, printre altele, 
dezvoltarea de activi
tăți industriale cu tra
diție (artizanat, obiec
te din lemn, produce
rea și industrializarea 
de legume și fructe). 
Anul acesta Institutul 
de proiectări Pitești 
va definitiva Încă 11 
schițe de sistematiza
re a unor localități ru
rale argeșene. Curind. 
arhitecții vor prezenta 
organelor județene 
studiul de transforma
re In perspectivă a u- 
nor comune în orașe. 
Este vorba — a’ăturl 
de Rucâr — de co
mune ca Domnești, 
Cetățeni, Corbeni, 
Stilpeni, Colibași, Ve
dea, Mozăceni. Totoda
tă. se află in lucru 
schițele de sistemati
zare în detaliu a unor 
centre de comune (Bo- 
tenl, Lerești. Boțești. 
Mioarele etc.), cu po
sibilități de dezvoltare 
a activităților indus
triale. de turism sau 
cu importante resurse 
de forță de muncă, 
disponibilă pentru in
dustrie.

Gheorqhe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scînteii*

VALEA STELEI
nouă stațiune balneară

propunerea orga-La _____________
nelor locale ale jude
țului Prahova, balneo
logii șl alți specialist! 
au cercetat și au con
firmat proprietățile 
terapeutice remarcabi
le ale apelor celor trei 
lacuri din comuna 
Țintea, cunoscute sub 
numele generic de Va
lea Stelei : Intr-adevăr 
aici s-ar putea amena
ja un excelent loc de 
tratament pentru afec
țiunile sistemului ner
vos periferic, ale apa
ratului locomotor și 
cele ginecologice. A 
fost luată in discuție 
posibilitatea valorifică
rii lacurilor tămădui
toare. S-au găsit fon
duri, iar localnicii au 
început in această pri
măvară 
lucrări deloc 
intr-un timp 
scurt au fost 
late trei plaje 
s^., lacurile au 
rățate. taluzate, 
prejmuite, captindu-se 
noi izvoare de apă să-

să realizeze 
ușoare : 

relativ 
amena- 
spatioa- 
fost cu- 

im-

rată. Pe unul dintre 
cele trei lacuri, Întins 
pe mai bine de o ju
mătate de hectar, se 
pot face acum chiar 
plimbări de agrement 
cu barca. S-au con
struit 20 de cabine, 
vestiare pentru circa 
500 de persoane : căile 
de acces, in lungime 
de aproape 2 km. au 
fost asfaltate, ilumi
nate cu becuri de 
neon ; s-au plantat 
mii șl mii de fire 
de flori, s-au creat 
spații verzi. Unitățile 
comerciale din ora
șul Băicoi au ampla
sat în incinta băi
lor două chioșcuri pen
tru dulciuri și răcori
toare. precum și pen
tru articole de sport și 
plajă. Curir.d va fi dat 
în folosință un restau
rant modern ; oaspeții 
vor fi găzduițl în 20 
cabane-camplng așeza
te pe pitoreștilc dea
luri ce înconjoară Va
lea Stelei. Harnicii 
constructori locali dau 
zor să termine șl con-

strucția ur.ul pavilion 
cu 20 de cabine pentru 
băi calde, cu săli de 
sudație, cu cabinete 
medicale

Noua stațiune bal
neară de la Țintea (cu 
ape binefăcătoare, cu
noscute încă din 1902) 
și-a deschis porțile. 
Cadrul natural plăcut 
în care sint situate 
băile — pe locurile 
unei foste exploatări 
de sare șl printre si
luetele mai vechi ale 
unor sonde cu istoric 
inedit — face din Va
lea Stelei nu numai un 
loc de cură pentru a- 
numite categorii de 
bolnavi, ci și un punct 
turistic interesant. A- 
menajarea stațiunii re
prezintă un edificator 
exemplu de inițiativă 
și bună gospodărire, 
de punere în valoare a 
rezervelor locale, spre 
binele omului.

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii'
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ACTIVITATEA COMERCIALĂ

JUDEȚEAN
r

„T refi I area — 
nimic mai simplu"

Acesta este titlul unul fiim de 
scurt-metraj realizat de mem
brii cineclubului uzinei „Indus
tria sirmel" din Cimpia Turzii, 
FLlmul se adresează tinerilor 
absolvenți al școlii generale, cu 
scopul de a-1 orienta in alege
rea meserieL Prin imagini deo
sebit de «sugestive, filmul dez
văluie „secretele" și frumusețea 
profesiei de trefilator.

GORJ

Complex 
comercial

La Motru e-a dat In folosință 
un mare și modern complex co
mercial. Cele 11 raioane ale 
complexului (de mobilă, textile, 
confecții, încălțăminte, tricotaje 
etc.) cu ingenioase vitrine-ex- 
pozițil pun ia dispoziția cum
părătorilor mărfun in valoare 
de 3,5 milioane lei lunar.

Construcții 
hoteliere

Oaspeții municipiului Odor- 
heiul Secuiesc beneficiază de a- 
cum Înainte de serviciile unui 
nou hotel turistic, o construc
ție cu 5 etaje, prevăzută cu mai 
multe unități de alimentație pu
blică. Surprize plăcute s-au pre
gătit și pentru turiștii care so
sesc în stațiunea balneo-clima- 
terică Tușnad, unde — in in
cinta unui nou hotel — s-a 
dat in folosință un restaurant 
cu 100 de locuri și un bar de zi.

VASLUI v <

5 300 aparta
mente in cincinal

în cincinalul actual, In orașul 
Vaslui se vor construi peste 
5 300 apartamente. Blocurile de 
locuințe sint dispuse in trei zone 
principale. Una din ele, cen
trală, va însuma pină la sdărșitul 
anului 1975 mai mult de 2 800 
de apartamente. De curind au 
Început lucrările la fundația pri
melor trei blocuri, prevăzute la 
parter cu spații comerciale.

O nouă stațiune 
balneoclimaterică

Nu de mult, ziarul nostru a 
Informat la această rubrică des
pre descoperirea mai multor iz
voare de apă termală cu efecte 
curative în comuna Boghiș. Aici 
se va construi o nouă stațiune 
balneoclimaterică. Pentru În
ceput a fost amenajat un bazin 
terapeutic. S-au construit cabine, 
vestiare, chioșcuri cu răcoritoare.

(Urmare din pag. I)

tactul direct cu furnizorii se rezumă 
adesea doar la emiterea unor co
menzi însoțite sau nu de calcule jus
tificatoare ale necesa<ului de apro
vizionat. Discuțiile care se poartă 
atit cu coordonatorii de balanțe, 
cit și cu producătorii sint axate de 
multe ori numai pe condițiile can
titative și termenele la care ur
mează să se facă livrarea și mai 
puțin pe marginea calității produse

lor. costului transportului, condițiilor 
de recepție și plată. Or, unitatea be
neficiară iși asigură contracte eco
nomice pentru întreaga bază mate
rială necesară realizării sarcinilor de 
plan ; de modul în care contractele 
6int întocmite depinde în mod direct 
nu numai alimentarea ritmică a sec
țiilor, sectoarelor și locurilor de mun
că cu toate materiile prime, mate
rialele, combustibilii și piesele de 
schimb necesare ci, implicit, situația 
financiară a acelei unități.

Iată dar cit de importantă este 
folosirea in condițiile concrete ale 
economiei noastre a metodelor, mij
loacelor și tehnicilor marketingului 
industrial, adaptate la specificul or
ganizării activității economice în 
centrale industriale și întreprinderi, 
la modul în care noi concepem con
ținutul relațiilor intre furnizori și 
beneficiari. Tocmai de aceea apare 
surprinzător faptul că în activitatea 
de marketing, și in organismele 

care o promovează (AROMAR etc.) 
nu sint cuprinși și specialiști din a- 
provizionarea tehnico-materială, pre
cum și organele de resort din țară.

în legătură cu activitatea de după 
efectuarea livrării produselor se 
poate afirma că ea se desfășoară in 
condiții necorespunzătoare. în mod 
firesc ea ac trebui să cuprindă evi
dența șl respectarea termenelor de 
garanție, ca și repararea prejudiciu
lui cauzat prin livrarea unor produ
se necorespunzătoare, urmărirea in 
consum, la beneficiari, a comporta
mentului produselor, recepționarea 
reclamațlllor și sesizărilor, a suges
tiilor pe care le fac beneficiarii și, 
bineînțeles, efectuarea de remedieri, 
lucrări de Întreținere și asistentă 
tehnică pentru produsele, livrate. In

multe cazuri, așa cum se intimplă 
la întreprinderile și centralele furni
zoare de aparate electrice de uz 
general, de mobilă și mobilier, de 
piese de schimb pentru utilaje, im
portanța acestui aspect al activității 
comerciale este minimalizată, ceea 
ce este cu totul greșit, căci a 
ignora ce se intimplă cu produsele 
după ce ele au fost expediate echi
valează cu indiferență față de be
neficiar și, în ultimă instanță, față 
da piața produsului respectiv. Or. in 
condițiile in care la noi se pune 
mult accent pe relațiile directe in
tre producător și consumator, aseme
nea concepții transpuse in practică 
pot avea consecințe din cele mai ne
plăcute asupra furnizorilor respec
tivi. Tocmai de aceea consider nece- 
saȚ sf se trencă neintîrziat in toate 
unitățile economice la aplicarea re
centei hotărîri a Consiliului de Mi
niștri referitoare la organizarea, In 
țară și in străinătate, a activității de 
service, al cărei rol la ridicarea com
petitivității produselor noastre, la 
mărirea valorii lor de întrebuințare, 
la dezvoltarea exportului și pătrun
derea țării noastre pe noi piețe este 
deosebit de important.

Este clar totodată că numai urmă
rind cu perseverentă, îndeaproape 
comportamentul produselor la bene
ficiari se vor putea culege și furniza 
continuu producției și controlului de 
calitate informații asupra comporta
mentului produselor la consumatori, 
pentru a se putea opera moderniză
rile sau adaptările necesare care să 
satisfacă in cel mai înalt 
tențiile celor ce folosesc 
respective.

Din cele expuse rezultă 
atribuțiilor comerciale ale 
derilor și centralelor industriale este 
mult mai larg ; activitatea in acest 
domeniu nu se rezumă la încheierea 
și urmărirea realizării unor contrac
te economice : așa cum practica a 
dovedit, activitatea comercială nu se 
poate desfășura numai de către un 
serviciu de aprovizionare si unul de 
desfacere coordonate de un director 
comercial. Do aceea opinez nentru 
adoptarea unei forme organlzatorire 
distincte a activității comerciale in 
Kpecial ia centralele industriale —

grad prc- 
produsele

că sensul 
intreprln-

de regulă direcție comercială — for
mată din cadre de specialiști de înal
tă calificare, capabile să rezolve mul
titudinea de probleme pe care le ri
dică relațiile unității economice cu 
piața, cu ceilalți parteneri-

în același timp, trebuie să ținem 
seama de faptul că intensificarea 
relațiilor economice ale întreprinde
rilor și centralelor industriale, parti
ciparea directă a acestora pe piața 
internă și externă presupun și un a- 
numit comportament al tuturor par
tenerilor, deci stabilirea unui cadru 
legal de acțiune care să delimiteze 
drepturile și răspunderile celor ce 
participă în procesul de vinzare- 
cumpărare al produselor. Legea con
tractelor economice nu reglementea
ză decit un anumit aspect ai activi
tății comerciale. De aceea consider 
că multitudinea elementelor specifice 
ale acestei activități impun ca o ne
cesitate izvorită din practică consti
tuirea unui cod comercial de legi, 
care să reglementeze uniform pentru 
toate unitățile economice aplicarea 
legislației cu privire la modul de ac
ționare. de comoortare. de folosire a 
drepturilor și de fructificare a răs
punderilor partenerilor angajați in 
relații economice și contractuale.

Cert este că perfectionarea activi
tății comerciale in întreprinderi si 
centrale solicită si un aparat pregă
tit, cadre cunoscătoare ale acestor 
probleme, ale specificului aspectelor 
pe care le ridică piața internă și Dia
ta externă. De aceea consider opor
tună organizarea unor cursuri de re
ciclare pentru întregul personal ce 
lucrează in prezent in domeniul a- 
provlzionării tehnico-materiale, mal 
consistente, mai bogate în conținut 
decit cele care se țin la ora actuală.

Consider că faptele arătate si ar
gumentele aduse sint suficient de 
convingătoare pentru a demonstra 
necesitatea trecerii in mod hotărît și 
neintîrziat la ■ îmbunătățirea organi
zatorică a activității comerciale în 
întreprinderi și centrale industriale. 
Acest lucru este impus deopotrivă 
de aplicarea întocmai a prevederilor 
legislației economice și comerciale ca 
și de cerințele ridicării eficienței ac
tivității economice din toate unită
țile economice.

Ziarul „Ecoul"
in casă nouă

în orașul Bistrița a fost inau
gurată noua tipografie, dotată cu 
rotativă și utilaje moderne de 
tipărire. începind de la 1 iulie 
a.c.. ziarul județean „Ecoul" a 
trecut la apariție cotidiană, 
marcind, totodată, un eveniment 
deosebit : tipărirea pentru pri
ma oară pe aceste meleaguri a 
unui ziar zilnic.

ALO, din... 5 cifre
în orașul Slatina — ca urmare 

a puternicei sale dezvoltări e- 
conomice șt social-culturale — 
a fost substanțial mărită rețea- 
una telefonică. In prezent, aici 
s-a trecut la folosirea numere
lor de telefon formate din 5 ci
fre. Pină la 31 iulie a.c vor fi 
puse la disoozitia soliei fanților 
încă 1 000 posturi telefonice.

7 400 flori pentru 
fiecare arădean
Pe cele 174 de hectare de 

parcuri, grădini, spații și zone 
verzi din orașul Arad au fost 
plantate peste 21 000 000 flori. 
Un calcul relevă că pentru fie
care arădean s-au plantat 1 400 
flori, fapt care-i conferă șl aces
tui oraș de pe Mureș mult rîvni- 
tul atribut de „oraș al florilor1*.

De la corespondenți!
v,Scînteii*

Zr.ua
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STEAUA CÎȘTIGĂ DIN NOU 
CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

ionul „23 August" din Ca
la ța a circa 40 000 de spcc- 
i *--8 încheiat sezonul fot- 
itern. Epilogul l-a ooivti- 
a „Cupei României", fi- 

â in care s-au întâlnit — ca și 
ultimele două ediții precedente 
echipele bucureștene Dinamo și 
aua. A focst un meci pe care iu- 

-u fotbalului din toată țara l-au 
eptat (și l-au putut viziona ia 

ă. intrucit a fost te- 
tregime, in direct), 

irtida a inceput deosebit de 
unos : oarecum neobișnuit, di- 
loviștii au atacat puternic chiar 
primele secunde, reușind să 
•hidâ scorul prin Lucescu (in 
. 1). la o fază in care mingea a 
ut și pe la Dumitrache. La nu- 

cinci minute, aceiași dinamo- 
i — deși inițiativa aparține e- 
iei Steaua — creează o mare 
:ie la poarta lui Haidu ; Dumi- 

traehe driblează excelent și, sesi- 
z’ndu-1 liber pe Lucescu. pasează 
precis acestuia. Aflat la doar cițiva 
metri, singur cu portarul, Lucescu

in ii
ft
din 
d--«

nu nimerește ținta. Haidu respin
gând in corner. O fază similară, la 
aceeași poartă — in minutul 20 : 
Lucescu trage insă in portarul Hai
du. Steaua contraatacă destul de 
periculos, Incercind poarta — fără 
succes — cu șuturj de la distAnță. 
Scorul devine egal în min. 23. Un 
fault comis de dinamoviști în pro
priul careu, asupra lui Sătmărea- 
nu, determină pe arbitru să acorde 
lovitură de la 11 m în favoarea 
echipei Steaua. Titani execută cu 
mare precizie și 1—1. Același Tă
tarii avea să se remarce din nou. 
Trlntr-un șut excelent (la o lovi
tură libera de la aproximativ 25 
metri), cl expediază mingea cu e- 
fect. pc lingă zid, Constantinescu 
neputlnd evita golul. în min. 30. 
Steaua ia conducerea cu 2—1. După 
pauză, in min. 60, dinamoviștii ega
lează. Lucescu transformă un pe- 
nalti : 2—2.

Scorul definitiv al partidei avea 
să fie stabilit cu zece minute îna
inte de fluierul final al arbitrului 
internațional C. Ghemigian. A

marcat, cu un șut extraordinar, Tă- 
taj-u. în acest fel. Steaua ciștigft 
pentru a treia oară consecutiv 
„Cupa României".

ȘCOALA SPORTIVA SIBIU 
- CAMPIOANA LA JUNIORI

Tn deschidere la finala „Cupei 
României". s-a disputat finala 
campionatului republican de juniori 
intre echipele Petrolul Ploiești și 
Școala sportivă Sibiu. Publicul 
spectator a putut remarca locul 
de calitate prestat de ambele for 
mâții.

La capătul timpului regulamen
tar de joc (80 de minute), nici una 
dintre echipe nu a înscris vreun 
gol. In aceste condiții, pentru sta
bilirea ciștigătoarei s-au executat 
cite 5 lovituri de la 11 m. înscriind 
de 4 ori, față de 3 ale ploieștenilor, 
juniorii sibicni (antrenați de T. To- 
doran) nu cucerit titlul de cam
pioni).

I. D<

LA ATLETISM I BALCANIADA DE FOTBAL (tineret)
Un nou record

mondial 
la săritura

La Atena a începui balcaniada de 
fotbal rezervată echipelor de tineret, 
în primul joc echipele României șl 
Bulgariei au terminat la egalitate 
0—0. Cu un scor nedecis : 2—2 (1—1)

s-a încheiat și meciul Albania — Iu- 
goslavia.

Astăzi au loc lntîlnirile Bulgaria — 
Albania și Grecia — Iugoslavia. 
Miercuri echipa României intilnește 
Iugoslavia, iar Grecia joaca cu Al
bania.

în înălțime CONSTANTA

RALIUL ROMÂNIEI
un frumos succes automobilistic

f masculinj
Desfășurat timp de două zile 

Ber...:cy (California), tradiționalul 
meci dintre selecționatele de atle- 
v..sm ale U.R.S.S. și S.U.A. s-a ter
minat la egalitate : 186—186 punc‘e. 
La feminin au învins atletele sovie
tice cu 76—60 puncte, iar la masculin 
<-;-.z<i. .• ■ cu 128—110 puncte. Paralel 
a avut loc o intilnir© triunghiulară 
cu a selecționată internațională, care 
a întrecută ri.it de echipa S.U.A. 
(140—91 la masculin și 80—55 la fe- 

ck _și de cea a U.R.S.S. (139— 
22 si 86—37). Au asistat la întreceri 
peste 40 000 spectatori.

Performerul celei de-a doua zile a 
concursului a fost atletul american 
Pat Mat7dorf. care a stabilit un nou 
record mondial l.i săritura in .inăl- 

cu rezultatul de “3.29 m. ! 
Pat Matzdorf (1.90 m înălțime, 79 kg 
greutate) student in matematici, este 
in virstă de 21 de ani și pină la me
ciul de la Berkeley, recordul său 
ne-sonal c-ra de 2.18 m. „Sint pur și 
simplu ulujt. declara după concurs 
Tvlatzdorf. Nu-mi explic cum am reu
șit acest fenomenal record. Eram 
foarte fericit de a fi egalat cu 2.24 
m. recordul american și de a fi asi
gura- echipei noastre victoria in a- 
ceasta o robă. Dar poate și ca să fac 
impresie bună am cerut să se ridice 
ștacheta la 2.29 m. După primele 
două încercări ratate am simțit insă 
că nu e atit de greu, si în cea de-a 
treia am izbutit'*.

Iată rezultatele tehn-ce din ziua a 
doua : feminin : 200 m ■ Boyle
( Australia) 23"6'10 ; lungime :
’.' hi,- (S.U.A.) 6.50 m ' 300
Sab.:*e (U.R.S.S.) 2’0-3’ 5 10: greu- 

: Ciiova 'U.R.S.S) 18.56 m :
’00 m garduri : Johnson (S.U.AJ _1.Ț’ 
6/10 ; ștafeta 4 x 400 m :

I
la

m :

U.R.S.S.
3’36”.

Masculin • 200 m : Don
(Jamaica* 2O’’7TO : 400 m 
John Akki-Bua (Uganda) 
lungime : Robinson (S.U.A.) 
~ ; disc Vollmer (S.U.A.) 62.64 m :

0 m ■ Arjanov (U.R.S.S.) l’47'’.3/I0:
ri m obstacole: Bite (U.R.S.S.) 

8’41” ■ 20 km marș : Nihill (An-
g! '•) 1 h 30’08” ; suliță : Donins 
(1’ILS.S.) 89.23 m; 5 000 m plat: 
Fr -■ tr’.'i-.e (S.U.A.) 13’30"4'10 — re- 
■'■‘-<--1 ame-can : ștafeta 4x400 m: 
S.’’ A. 3’02’’9 10 • decatlon : Hodge 
(S.U.A.) 7 898 puncte.

Quarrie 
garduri : 
50”1710 : 

7.39

Disputat timp de trei zile în sala 
sporturilor din Constanța, turneul 
internațional de lupte greco-romane și 
libere a luat sfirșit duminică. Un re
marcabil succes au obținut reprezen
tanții țării noastre în competiția de 
lupte libere, unde au cucerit 7 meda
lii de aur prin I. Arapu, P. Cernău, 
P. Tarbă, P. Coman, P. Poalelungi, 
L. Ambrus și V. Iorga. La celelalte 
categorii au terminat învingători: 
Stotmeister (R. D. Germană) — 90 kg, 
Csatar (Ungaria) — 100 kg și Germar 
(R. D. Germană) — peste 100 kg.

Iată ciștigâtorii competiției 
„greco romane" ; (in ordinea' catego-

riilor) : Gh. Berceanu (România) ; 
I. Doncses (Ungaria) ; I. Baciu (Ro
mânia) ; A. Kucharczik (Polonia) : 
S. Popescu (România) ; I. Enache 
(România) ; L. Liberman (U.R.S.S.) ; 
S. Stawowski (Polonia) ; F. Kiss 
(Ungaria) ; V. Dolipschi (România).

In cursul dimineții de ieri, o dată 
cu ultima probă specială (viteză pe 
circuit), a luat sfirșit „Raliul Roma
nici", etapă finală, cu totul edifica
toare, contind pentru campionatul na
țional de raliuri automobilistice. 
Ciștigător al raliului este echipajul 
brașovean Aurel Puiu—Const. Pesca- 
ru (pe R 8 Gordini), al cărui duel, 
anticipat de altfel, cu echipajul bucu- 
reștean Eugen Ionescu Cristea—Petre 
Vezeanu, pentru ocuparea primu
lui loc in clasamentul general, a 
constituit punctul de atracție al com
petiției ; la jumătatea întrecerii, spre 
exemplu, intre cele două echipaje 
a existat o diferență insignifianta (o 
secundă și șase Zecimi), in favoarea 
automobiliștilor bucureșteni. în par
tea a doua a cursei, Puiu și Pe.sca- 
ru și-au asigurat insă victoria, poate 
mai ușor decit se presupunea, la a- 
ceasta contribuind si faptul că ma
șina pilotată de Ionescu Cristea a 
avut o defecțiune mecanică la a 
doua întoarcere spre Cîmpulung. 
pentru repararea căreia a pierdut 
timp serios, depășind ora de intrare 
la punctul de control. Raliul (puțini 
știu !) era să aibă un cu totul alt ciș
tigător pentru că. la numai citeva 
sute de metri de linia de sosire la 
București, echipajul brașovean con
stată la mașină o pană serioasă, ire
mediabilă in timp util, dar reușesc to
tuși să încheie cursa... O bună perfor
manță. venind să le confirme calități
le, au realizat echipajele pitestene 
Gh. Morase — I. Olteanu și I. Râuță 
— I. Girjoabă. ambele pe Dacia 
1100 S.

Proba specială disputată pe aleile 
din iurul Pavilionului central 
E.R.E.N. — un traseu excelent, ce .ar 
putea deveni clasic pentru asemenea 
Întreceri, mai ales că foarte nume
roșii spectatori au păstrat o perfectă 
disciplină, menajind taluzele de 
iarbă și florile — nu a mai putut 
schimba cu nimic ordinea primelor 
locuri in clasament. De reținut, totuși, 
că proba de viteză a revenit mașinii 
cu nr. 22. la volanul căreia s-a a- 
flat cunoscutul automobilist bucu- 
reștean Florin Popescu — naviga
tor (!) în acest raliu, in echipajul 
clujeanului Tomay Zoltan.

Au existat in jurul „Raliului'*... în
cheiat ieri observații critice dintre 
cele mai... dure : traseul este prea 
lung și, în acest fel, cu „ne
prevăzute" peste o așa-zisă limită 
admisă ; probele speciale sînt afară

din cale de numeroase și pe rute â 
la Safari ; viteza medie generală nu 
poate fi atinsă decit in cazul Încăl
cării regulilor de circulație ; in fine, 
mașinile și pllo’.ii — in majoritate 
la Început de „carieră automobilisti
că" — n-au. totuși, capacitatea de a 
înfrunta dificultățile traseului și ri
gorile regulamentului. Ieri, la sosire, 
tov. ing. Vasile lordăchescu, secre
tarul general al A.C.R., constatind 
intr-adevăr, existența unor asemenea 
dificultăți, remarca faptul că numai 
astfel automobiliștii noștri fruntași 
se pot înscrie in rindul competitori
lor internaționali : „Raliul Dunării" 
— pentru care automobiliștii noștri 
se pregătesc sâ facă o figură onora
bilă — are elemente do dificultate 
de aceeași natură..."

După părerea noastră, ceea ce râ- 
mlne motiv de reflecție pentru orga
nizatorii de raliuri este stabilirea u- 
nor medii orare care să nu-i deter
mine in nici un caz pe automobi- 
liști ră încalce regulile de circula
ție. De altfel, este de mirare de ce 
înșiși organizatorii nu instituie pe
nalizări cel puțin pentru depășirea 
vitezei legale in localități, unde cir
culația nu este dirijată. Desigur, alt- 
l-l stau lucrurile cind e vorba de 
probe de viteză (in coastă sau pe 
circuit) disputate pc trasee închise, 
rezervate exclusiv automobiliștilor.

„Raliul României" a solicitat deo
potrivă capacitatea și rezistența ma
șinilor precum și măiestria și condiția 
fizică a piloților și navigatorilor. Tes
tul. dună cit se pare, a reușit; numărul 
abandonurilor (9 din 23 de echipaje 
care au luat startul) atrage, e 
drept, atenția, dar specialiștii susțin 
că la marile raliuri, in rindul cărora 
există pretenția că se înscrie și 
„Raliul României", procentajul de 
abandonuri ajunge pină la 65—70 la 
sută.

Ion DUMITRIU
P. S. — Amatorii de automobilism 

din Capitală au avut ieri bucuria 
de a asista, Înainte și după dispu
tarea seriilor contratimp ale probei 
de viteză în circuit rezervată par- 
tlcipanților la raliu, și la citeva de
monstrații spectaculoase — de a- 
devărată măiestrie automobilistică 
— prezentate de instructorii școlii 
de șoferi amatori din București, 
precum șl la concursuri de oar-

Cu prilejul sărbătoririi a 
de ani de la înființarea asocia
țiilor și cluburilor sportive 
..Voința" — ce funcționează pe 
lingă cooperativele meșteșugă
rești — duminică dimineață a 
avut loc o ședință festivă in 
sala UCECO.M din calea Plev- 
nei. O serie de activiști și spor
tivi fruntași de la „Voința** au 
fori distinși cu dlDlcme de o- 
noare ale Consiliului rațional 
pentru educație fizică și sport

★
La sfirsitul săptăminii înche

iate ieri, la bazele sportive ale 
clubului ,.Voința“-București s-au 
desfășurat citeva competiții oca
zionate de această aniversare. 
Turneul internațional feminin 
de handbal a revenit formației 
organizatoare. în ultimul meci, 
handbalistele de la Voința au 
învins cu scorul de 9—7 echipa 
Spartakus Budapesta. Turneul 
internațional feminin de popice 
s-a încheiat cu victoria cam
pioanei mondiale Cornelia Pe- 
trușcă (Voința) — 427 puncte. 
Pe echipe a cistigat Voința 
București cu 2 398 puncte.

Automobiliștii se îndreaptă cu peste 140 km la oră spre... obiectivul fotografic (moment din proba de viteză în 
circuit din cadrul „Raliului României", disputată ieri în jurul Pavilionului central E.R.E.N.)

Primul pas... în cursa de 100 m plat (finalele campionatului național al 
otleților juniori, desfășurate pe stadionul „Republicii") Foto ; S. Cristian

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

PENTATLON MODERN, disputat in 
Ca-j.’-'la. s-a încheiat ieri cu proba 
de cros. Victoria a revenit sovieti
cului Smelev, cu 1 270 puncte, ur
mat de C. Zamfir (România II) — 
1 222 puncte, și V. Verenciuc (U.R.S.S.) 
1 213 puncte.

Primul loc în clasamentul final a 
fost ocupat d.. V. Siliahin (U.R.S.S.) 
cu 5 20'- puncte. Pe locurile următcJh- 
re s-au clasat V. Smelev (U.R.S.S.) 
5 005 puncte, D. Spirlea (România) 
— 4 984 puncte. Don Roth (S.U.A.) — 
4 953 puncte etc. Pe echipe, victoria 
apar’ine formației U.R.S.S. (15 166 
puncte). urmată de România I 
(14 567 punte) și S.U.A. (13 956 puncte).

• DUPĂ 9 ET/'.PE. ÎN TURUL 
CICLIST AL IUGOSLAVIEI con
duce rutierul sovietic Nikolai Go
relov. urmat la numai o secundă de 
iugoslavul Rilici si la 14 secunde de 
polonezul Gawliczek. Pe echipe, in 
frunte s? afla pelecționata U.R.S.S., 
urmată de Polonia si Iugoslavia. 
Formația de tineret a Ramâniei ocupă 
tocul 7. avind in urma sa echipele 
Italiei, Bulgariei și Iugoslaviei (ti-

neret). Etapa a 9-a, (Niș—Krailevo,
155 km) a reveni*, olandezului Ver
meulen in 3h 53'50’'
• A LUAT SFÎRȘIT TRADIȚIO

NALUL TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE TENIS „OPEN** DE LA WIM
BLEDON. In ultimele finale au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
dublu mixt : Billie Jean King 
(S.U.A.), Davidson (Australia) — Mar
garet Court (Australia), Riessen 
(S.U.A.) 3—6, 6—2, 15—13 ; dublu fe
mei : Billie Jean King. Rosemary Ca
sals (S.U.A.) — Margaret Court, E- 
vonne Goolagong (Australia) 6—3. 
6—2.

Jocurile celei de-a 85-a ediții a 
campionatelor de la Wimbledon au 
fost urmările de 298 000 de spectatori. 
Recordul de asistență continuă să fie 
deținut de ediția din 1967, cind parti
dele au fost vizionate de 302 000 de 
spectatori.

• LA BRATISLAVA au continuat 
Întrecerile primei ediții a „Cupei 
Dunării** la polo pe apă. Echipa Ro
mâniei a obținut a doua victorie in- 
trecind cu scorul de 7—4 (1—0, 3—1, 
2—0, 1—3) echipa Cehoslovaciei.

După cum s-a mai scris In ziarul 
nostru, bilanțul campionatelor euro
pene a notat in dreptul reprezentan
ților României o performanță de an
samblu meritorie, de natură să con
firme îeputația pe care a dobindit-o 
boxul nostru pe continent. Celor 
nouă medalii de argint și de bronz — 
am zice, reconfortante și încuraja
toare prin numărul lor mare — se 
cuvine, dec:, să le dăm adevărata lor 
prețuire, fără subestimări, dar și fără 
supraevaluări. Tctodată, e bine să 
considerăm recentele campionate eu
ropene, la care pugiliștii români n-au 
mai cucerit nici un titlu, drept un 
punct de plecare pentru o analiză 
de fond a reprezentării cu succes 
sporit a boxului nostru In ringul in
ternațional.

Cum insă o asemenea analiză nu 
se poate limita la observarea critică 
asupra situației lotului, ci implică, 
in primul rind, discutarea concep
țiilor despre box și condiția generală 
a acestui sport in tară, am continuat 
investigațiile noastre participind la 
prezentarea de către F.R.B. a con
cluziilor asupra campionatelor euro
pene iar. recent, am ascultat părerile 
citorva vechi specialiști a căror viată 
aproape că se confundă cu activita
tea pugilistică.

La ședința de analiză organizată de 
F R.B. s-au făcut auzite citeva opinii 
foarte interesante dar. totodată, s-au 
manifestat păreri și atitudini care, 
dacă vor persista, cu greu se vor rea
liza pași înainte în boxul nostru. Aici 
e vorba, bunăoară, despre suficiența 
față de rezultate pe care au arătat-o 
atit unii salariat» si activiști ai fede
rației. cit și unii dintre antrenorii cu
noscuta Or pe mulțumire de sine nu 
se pot clădi viitoarele performante. 
Avem nevoie de o cintărire plină de 
obiectivitate a fantelor, iar faptele 
ne spun că. De lingă unele compor
tări de merit, tocmai boxerii noștri 
epi mal renumiti. Aurel Dumitrescu. 
Caliitrat Cutov. Ion Alexe (campioni 
euroDeni în 1969) si Victor Silberman 
(vicecampion) au coborit, fără excep
ție. trentele ierarhiei la categoriile 
respective. Mai mult, in ultimele lor 
meciuri. Aurel Dumitrescu si Cutov 
au luptat sub clasa pe care o dove
diseră In trecutul nu pr*a îndepărtat, 
in timo ce Alexe si Silbeman au 
capotat in fata primilor adversari 
pu»«rnie*. Tin’n'* ««ama de aceste 
evidente si considerind că turneul 
olimpic de box din vara anului 1972 
va fi mult mai spinos încă de la pri
mele lui faze d^rit campionatele eu
ropene. ceron f°der?.Hei si antreno
rilor noștri fruntași elaboreze pla
nuri de pregătire realiste, nontm fie
care element selecționat in parte, in 
raoort cu situația fiecărei categorii 
de greutate.

Nevoia acestei ultime sublinieri se

face simțită nu numai în direcția 
preparativclor pentru J.O., ci, in ge
neral, pentru modul în care este con
ceput sportul cu mănuși. Nu o dală 
in presă a fost criticată tendința de 
a socoti boxul drept un sport „pe 
echipe", ca și consecințele ce decurg 
dintr-o asemenea părere eronată. 
Boxul a fost și rămîne sportul luptei 
cu mănuși intre doi adversari, pe 
ring nu urcă „11“ contra „11", titlul 
unei categorii nu-1 cuceresc mai mulți 
deodată, ci un singur pugilist. Vic
toria unuia nu se răsfringe asupra 
altora, performanța unui luptător nu 
poate ascunde contraperformanța al
tuia. Firește, acest caracter se răs
fringe asupra antrenamentelor, asu
pra întregului proces de pregătire 
pentru asaltarea titlului de campion.

experimentatului antrenor Constantin 
Nour. Ele pot fi astfel rezumate : 
Boxul este un sport de forță. Forța 
generează celelalte calități fizice 
boxerului, inclusiv viteza. Cel mai 
mulți dintre componenții lotului n-au 
suficientă forță, de aceea nici nu po
sedă forță de lovire, n-au lovituri 
decisive. Forța se dobindește prin 
pregătirea atletică multilaterală. Bo
xerul trebuie să fie un atlet complet, 
să alerge bine, să înoate bine, să fie 
un bun gimnast, să exerseze mult la 
haltere etc. etc. Cei mai mulți dintre 
componenții toiului n-au rezistență 
specifică boxului, de meci sau de tur
neu. Aceasta se dobindește numai 
prin meciuri multe și prin Întreceri 
sistem turneu la categorii de greu
tate, nu pe echipe. Astfel se obține

Din păcate, la ședința amintită mai 
sus, antrenorul coordonator al lotului, 
râspunzind la o întrebare, aprecia 
drept pozitiv faptul că avem o „echi
pă", in timp ce alții posedă numai 
citeva „individualități” (!), iar pre
ședintele F.R.B. persista in conside
rația că sintem primii in Europa... 
„pe cch.pe". E limpede că asemenea 
opinii nu corespund realităților rin
gului si că ele pot frina progresul 
international, concret, al talente
lor din boxul nostru. Subliniem 
că. rostind cuvintul de încheiere, 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a insistat asupra necesi
tății ca pentru J. O., fiecare pugi
list selecționat să fie special antre
nat in vederea luptei concrete cu 
cei mai tari boxeri ai categoriei res
pective și, in primul rind, împotriva 
actualilor campioni europeni...

Printre lipsurile sesizate la boxerii 
români cu prilejul campionatelor 
europene au fost și acelea de ordin 
fizic care au influențat negativ re
zultatele spre sfirșitul turneului, a- 
dică exact in clipele decisive. Sint 
elocvente in această privință, au 
chiar putere de concluzii, aprecierile

„forma publică-sporilvă**, astfel se 
asigură și performanța internațională.

Opiniilor lui Nour le corespund 
pină la coincidență acelea ale mae
strului Lucian Popescu, împărtășite 
cu ocazia unei vizite la redacție. în 
plus, față de cele spuse de C. Nour, 
redăm succint următoarele idei : Bo
xul amator cere trei reprize iuți. Deci, 
la antrenamente, pe ring, numai trei 
reprize in ritm susținut. Cine face 
5—6 reprize, ciștigă, e drept, suflul, 
dar pierde viteza. în schimb, pregă
tirea fizică in afara ringului trebuie să 
fie masivă, profundă, pregătire spe
cială pentru picioare, pentru forța 
ambelor brațe, pentru viteză șl pen
tru suflu. Slăbirea artificială a bo
xerului, mai ales in perioada de 
creștere și de maturizare, e o ade
vărată pacoste generată, in special, 
de boxul pe „echipe**. Un tinăr slă
bit artificial nu e un atlet, n-are 
forță, nu poate boxa cu rezultate pe 
măsura talentului. Aurel Dumitres
cu continuă să fie un mare talent, 
dar cum să și-1 manifeste cind are 
1.75 metri înălțime și este menținut, 
ani la rind, la 54 kg ?

Momentul ne obligă să rediscutăm
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LA „STADTHALLE" DIN VIENA

Astăzi încep campionatele

mondiale de scrimă
VIENA (prin telex, 

de la corespondentul 
nostru). împodobită 
sărbătorește, marea 
sală orășenească a 
Vienei, „Stadthalle", 
va găzdui incepind de 
astăzi campionatul 
mondial de scrimă 
1971. 4G0 de sportivi 
din 39 de țări iși vor 
disputa aici, intr-o 
întrecere pasionanta, 
titlurile și medaliile 
supreme. Deși Libanul 
a renunțat să partici
pe la competiție, nu
mărul națiunilor re
prezentate a rămas 
neschimbat prin anun
țarea sosirii unei echi
pe mexicane, neinre- 
gistrată oficial pină 
simbătă. Cu 
lui Friedrich 
(R.F.G.), sint prezenți 
in capitala 
toți purtătorii de 
tluri ciștigate la 
ția precedentă a C.M. 
„Această competiție — 
scrie ziarul „Kurier" 
de duminică — con
stituie o veritabilă 
probă generală pentru 
Jocurile olimpice din 
vara anului 1972 de la 
Miinchen".

Dimensiunile marii 
arene de la „Stadt-

excepția
Wessel

Austriei 
ti- 

edi-

halle" permit, pentru 
prima oară, progra
marea tuturor compe
tițiilor in aceeași sală 
la 16 „ planșe". Se
contează deci pe un 
spectacol sportiv gran
dios.

Dintre țările partici
pante, Uniunea Sovie
tică deține cea mai 
puternică echipă (22 
de concurenți) șt șanse 
reale la numeroase 
titluri. „Se anticipea
ză — menționează 
„Arbeiter Zeitung" — 
că sovieticii vor domi
na in competițiile pe 
echipe ; chiar campio
nului mondial al Un
gariei (la sabie) ii va 
fi greu să-și apere cu 
succes titlul. 
contează 
Losert, .... „ 
Cupa „Martini", < 
deține șanse bune 
proba de sabie".

Seri merii noștri 
sosit simbâtă după 
miază la Viena și 
efectuat duminică 
mineață primul 
trenament la 
halle".

Toate ziarele yiene- 
ze menționează, in 
rindul participanților 
de valoare, numele

Austria 
pe Roland 

ciștigător in 
............ care 

in

au
a- 
au 
di- 
an- 

„Stadt-

•1

i

i

sportivilor noștri, 
bărbați — Țiu, 
etc. („Admirabil for
mați", cum scrie „Wie
ner Zeitung"), iar la 
fete — pe Szabo si 
Drimbă. Se Știe, ae 
altfel, că tot la Vie
na, in 1966 cu ocazia 
campionatelor mon
diale de tineret, Șt. Ar- 
deleanu a cucerit me
dalia de aur, iar TU. 
fiu — medalia de 

ronz la floretă.
„Cel mai mare cam

pionat mondial de 
scrimă al tuturor tim
purilor" — cum îl a- 
preciază presa de aici 
— începe cu probele 
eliminatorii la flo
retă (bărbați).

Deschiderea oficia
lă va avea loc luni 
după amiază, in pre
zența președintelui 
Austriei, Franz Jonas. 
La fastuoasa ceremo
nie inaugurală, clubul 
de scrimă din Praga 
va prezenta show-ul 
„Mușchetari și ban
diți", care iși propune 
o incursiune in istoria 
scrimei.

P. STANCESCU

Duminica sportivă județeană
NUMEROASE ACTIVITĂȚI 

SPORTIVE PENTRU PIONIERI 
Șl ȘCOLAR!

la sate. De asemenea, au fost organi- 
zale 55 de centre de invățaro a ino-

DEAKI Lorand

TÎRGU - MUREȘ — Calendarul 
eportiv din acest sfirșit de săptămină 
a cuprins citeva acțiuni interesanta 
in localitățile județului Mureș. Cu 
tot timpul ploios, duminică dimi
neață au pornit la drum, de pe co
lina Vațman din apropierea comu
nei Corunca, echipele din cadrul aso
ciațiilor sportive „Farmacia" și „O- 
țelul", cele din partea cluburilor 
„Voința" și „Medicina”, toate din 
Tîrgu-Mureș, participind la etapa 
județeană de orientare turistică din 
cadrul campionatului republican. în
trecerea, bine organizată, s-a desfă
șurat pe un traseu de gradul I pe o 
lungime de peste 10 km. (diferență 
de nivel 350 metri) cu 8 puncte- -.d« 
control. O activitate interesantă am 
întilnit la Casa pionierilor din Tirgu- 
Mureș. Aici au jucat zeci de copii te
nis de masă și alte sporturi in săli, iar* 
în aceeași zi, membrii cercurilor tu
ristice ale Casei pionierilor (60 de co
pii) se aflau intr-o excursie, in tabăra 
de corturi de la Lăpușna. „Vacanța 
școlară de la început a creat condiții 
favorabile pentru inițierea și desfă
șurarea unor bogate activități spor
tive și turistice — ne-a informat 
Vasile Man, șeful comisiei de sport 
din cadrul Consiliului județean al 
pionierilor. O parte dintre cei aproxi
mativ 45 000 de pionieri din județul 
nostru s-au încadrat in diferite ac
tivități turistice, predominind dru
meția, excursiile județene și inter- 
județene, concursul de orientare tu
ristică, taberele din corturi și expe
dițiile „Cutezătorilor". Activitatea 
sportivă are loc in cadrul „Cupei 
cravatelor roșii", atit la orașe cit și

LA SFIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ 
S-AU JUCAT 

DE-A.... INDOLENȚA !
ARAD. — La prima vedere sportul 

de masă părea absent de pe agenda 
duminicală a arădanilor. In afara li
nei competiții de dirtrak, panourile d« 
afișaj nu marcau nimic deosebit. To
tuși anonimi cu hainele așezate pe 
marginea unui teren din incinta bazei 
sportive „Gloria" din Arad, neudat 
poate decit de ultima ploaie, își, dis
putau cu ardoare șansele la oină in 
cadrul fazei județene a Cupei tinere
tului la sate. In pofida acelorași con
diții vitrege, pr'af, vestiare și dușuri* 
sub cheie, alte șase echipe de băieți 
și trei de fete atacau primele locuri ale 
aceleiași întreceri, dar la volei. Printre 
ei, căulind să dea o tentă oficială în
trecerii, cițiva inimoși activiști ai co
mitetului județean U.T.C. Arad, care 
de mult timp duc greul activității 
sportive de masă. Nu este prima dată 
cind comitetul municipal sindical 
Arad privește problema sportului de 
masă intr-un mod care frizează nu 
numai lipsa de preocupare ci, fără să 
exagerăm, chiar lipsa de răspundere. 
Ca dovadă și acest sfirșit de săptămi- 
nă, care pe plan sportiv reprezintă un 
eșec total. Deși terenurile bazelor 
sportive nu erau prinse in campiona
tele divizionare și așteptau sportivii 
amatori, nimeni nu s-a gindit să pro
fite de această conjunctură favorabilă. 
Mai mult, locurile de agrement din 
împrejurimile orașului continuă să 
zacă intr-o indolentă paragină.

Gabriel GOIA

unul dintre neajunsurile deseori sem
nalate in presa sportivă, și anume 
preocuparea, aproape exclusivă, a 
federației pentru lotul reprezentativ, 
în fond, care sînt rezultatele aces
tui „egoism" al federației, la nivelul 
lotului național ? Oricui ii e in pu
tință să constate că in 1969 și 1971 
am fost reprezentați cam de aceiași 
boxeri (cu observația că performerii 
din 1969, din cauze diverse, se află 
în regres). De către oficialitățile bo
xului se zice că Ia 4 dintre cele 11 
categorii, la Madrid au participat 
debutanți, dar se uită faptul că alți 
doi titulari, Monea și Covaci, au fost 
inlocuiți precipitat din motive me
dicale. Nici Năstac nu e un nume 
nou. El era titular al categoriei in 
1969 și numai o operație chirurgicală

l-a împiedicat să urce pe ring, locul 
lui fiind luat de Stumph. Atunci, in 
1969. Stumph l-a suplinit pe Năstac 
(indisponibil), acum, in 1971, Stumph 
l-a suplinit pe Monea (indisponibil) 
însă, in mod cu totul improvizat, Ja 
o categorie superioară. Ce surprize 
ne mai sint rezervate cu Stumph, in... 
1972 ?

în folosul dezvoltării boxului In 
țară — și. pornind de aici, la spo
rirea calității reprezentării lui peste 
hotare — e nevoie să se renunțe — 
așa după cum ne spunea Lucian 
Popescu — la „politica" tăierii cren
gii de sub picioare. Credem că e 
cazul ca salariații și activiștii fede
rație) să dedice muncii la centrele 
din țară măcar atita timp cit folo
sesc anual pentru călătoriile în străi
nătate. De altfel, cu excepția antre
norului Ion Popa, ceilalți salariați ai 
federației au o slabă contingență cu 
boxul propriu-zis, cu problemele teh- 
nico-tactice ale antrenamentului și 
ale luptei în ring. Prin urmare, ei ar 
trebui să-și concentreze eforturile 
asupra laturilor organizatorice și ad
ministrative ale muncii, ajutind la 
fața locului secțiile de box, discu

tând cu organele locale obștești și 
sportive modalitățile practice de în
tărire și de îmbunătățire a modului 
de funcționare a secțiilor» contri
buind la crearea condițiilor pen
tru antrenamente și competiții, im- 
pulsionind organizarea unor clu
buri speciale pentru box (acolo unde 
forurile locale s-ar arăta interesate, 
bunăoară la Galați sau Brăila, locu
rile de baștină ale celor patru fina- 
liști români de la Madrid...). în or
dinea ideilor de mai sus, sint sem
nificative opiniile ce ne-au fost ex
primate de către tov. Dumitru Ivan, 
președintele C.J.E.F.S. — Constanța, 
și de cițiva antrenori din oraș. în 
vederea sporirii succesului repre
zentării noastre pe ringul internațio
nal, constănțenii socotesc necesară 
punerea la punct a unui sistem com- 
petițional care să asigure tuturor ca
tegoriilor de luptători meciuri multe 
pe întreg parcursul anului. In con
cepția celor de la Constanța, siste
mul de întrecere trebuie să îndepli
nească cel puțin trei condiții foarte 
stimulatorii : să dea posibilități ne
limitate inițiativei locale ; să ordo
neze și să faciliteze la maximum a- 
firmarea tinerilor și asaltarea de 
către aceștia a titlurilor naționale ; 
să permită curent contacte directe, 
pe bază de reciprocitate, între pugi
liștii localnici și boxeri de peste ho
tare. Adăugăm că cel de la Constan
ța depling renunțarea la competiția 
internațională de succes „Mănușa 
litoralului", ca și Ia „Cupa Mamaia", 
și își propun să treacă la un sistem 
continuu de întreceri pentru titlu
rile de campioni ai litoralului, pre
cum și la organizarea galelor săptă
mânale intr-o zi fixă, la care gale 
vor fi invitați cu regularitate spor
tivi din județ și din alte orașe ale 
țării. O ultimă mențiune de la cei 
de pe malul mării, cu specificarea 
că această părere este generală in 
lumea boxului : Sportul cu mănuși, 
prin multe dintre aspectele sale, este 
cel mai greu dintre sporturi șl, drept 
urmare, trebuie ajutat să se consoli
deze în toa'.c sectoarele, inclusiv in 
cel admlnistrativ-financiar.

Fără îndoială, prin folosirea 
popularității pe care o are, prin a- 
ducerea de perfecționări la bază și 
prin îmbunătățirea sistemului com- 
pctlțional. boxul poate deveni puter
nic și din punct de vedere financiar. 
Este și aceasta una dintre proble
mele importante asupra căreia ar tre
bui să gîndească și să acționeze foru
rile sportive competente. Ea face 
parte integrantă din ansamblul de 
chestiuni reactualizate prin discu
țiile despre recentele campionate 
europene și pentru soluționarea că
rora solicităm atenția Federației 
române de box.

Valeriu MIRONESCU

a



viața internațională
PROPUNERILE GUVERNULUI REVOLUȚIONAR

PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD
ATENTATE CU BOMBE 

LA BELFAST
O SOLUȚIE PRINCIPIALĂ, 
REZONABILĂ SI LOGICĂ 

ț
UN COMENTARIU AL ZIARULUI „NHAN DAN"

HANOI 4 (Aeerprcs). — înlr-un comentariu consacrat propunerii In 
fapte puncte făcute de reprezentantul Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința cvadripartltâ de 
la Paris, ziarul ,.XHAN DAN" apreciază că aceasta este o nouă iniția
tivă de pace. care ilustrează poziția justă, rezonabilă și logică a G.R.P. 
privind terminarea războiului și soluționarea politică corectă a proble
mei sud-vietnameze, pe baza respectării drepturilor naționale funda
mentale ale poporului vietnamez și in concordanță cu realitățile din 
Vietnamul de sud.

După oe amintește că guvernul 
S.U.A. a respins toate ofertele rezo
nabile ale poporului vietnamez, a 
persistat in căutarea unei victorii 
militare14 și in stabilirea neocolorua- 
lismului in Vietnamul de sud, ziarul 
subliniază : „In Ioc să pună capăt 
războiului și implicării S.U.A.. Ad- 
ministrat a americană ii pune pe 
vietnamezii echipați de Statele Uni
te in situația de a lupta împotriva 
vietnamezilor, prelungește războiul 
51 implicarea amencanâ".

Da tontă poziției guvernului S.U.A., 
subliniază ziarul xictnamez. războiul 
continuă, iar negocierile la confe
rința de la Paris bat pasul pe loc. In 
acest context, noua inițiativă de pace 
a șefului delegației G.R.P. reprezintă 
un nou efort menit să contribuie la 
progresul tratativelor.

Cele șapte puncte propun o solu
ție principială, rezonabilă și logică, 
pentru problemele esențiale, in spe
cial cele două chestiuni de bază — 
terminarea războiului și dreptul la 
autodeterminare al poporului vietna
mez. Această inițiativă de pace con
stituie o nouă expresie remarcabilă 
a poziției corecte și juste, a serio
zității și bunei-credințc a G.R.P. șt 
a poporului Vietnamului. Ea demon
strează dtă seriozitate depune G.R.P. 
pentru restaurarea promptă a păcii 
în Vietnamul de sud, pe baza garan
tării. drepturilor naționale fundamen
tale ale Doporului vietnamez, și cu 
cită sinceritate ajută el Statele Uni
te să pună capăt războiului lor si să 
se retragă din Vietnamul de sud iu 
siguranță, cu fața curată.

Această propunere este în completă 
concordanță cu aspirațiile tuturor pă
turilor populației din Vietnamul de 
sud. Prin urmare, ea poate, practic.

corespunde aspirațiilor de Indepen
dență națională și pace ale popoare
lor din lumea întreagă și poate sa
tisface dorința poporului american de 
a vedea războiul terminat și soldați! 
americani inapoiați cu bine in pa
trie. interesul lui pentru soarta mi
litarilor americanii capturați.

BELFAST 4 (Agerpres). — Capi
tala Irlandei de nord a fast din nou. 
in noaptea de simbătă spre dumi
nică, teatrul a numeroase atentate 
cu bombe. Cinci norsoane, aflate la 
bordul unui automobil, au lansat 
patru bombe in direcția sediului u- 
nui cartier general al armatei brita
nice. Exploziile n-au produs nici vic
time. nici pagube. Un al doilea aten
tat a avut loc în fața unei fabrici. 
O bombă cu explozie intirzlată a de
molat una din porțile fabricii și a 
rănit ușor un trecător. La vest de 
Belfast, teroriștii au lansat trei 
bombe contra unei patrule de sol
dați. In centrul orașului, un garaj 
a fost serios avariat de către o 
bombă. Un alt exploziv a fost des
coperit In apropierea unei stații de 
autobuze. In sfirșit, pe terenul expo
ziției „Ulster — 71", gărzile au sur
prins două persoane care încercau să 
dinamiteze un transformator elec
tric. Cel doi teroriști au fugit trăgind 
mal multe fafale de mitralieră.

CU PRILEJUL „ZILEI INDEPENDENȚEI" A S. U. A.

Scrisoarea adresată de Nguyen Huu Tho 
poporului american

VIETNAMUL DE SUD 4. — Pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Fliberare din Vietnamul de sud, 
Nguyen Huu Tho, a adresat po
porului american, cu prilejul „Zi
lei independenței Statelor Unite 
ale Amcricii4* — 4 iulie — o scri
soare in care ii urează succes in 
înfăptuirea idealurilor de pace și 
dreptate.
In acest an— se arată în scrisoa

rea transmisă de agenția Eliberarea 
— a avut loc o mișcare puternică a 
poporului american, in spiritul tra
diției sale de atașament față de 
cauza libertății și dreptății, pentru o 
pace justă in Vietnam, pentru o 
viață demnă și democratică în Sta
tele Unite. Pături largi ale populației 
americane au cerut cu horărlre Ad
ministrației Nixon să pună capăt 
războiului în Indochina și să stabi
lească urgent un termen pentru re-

tragerea forțelor americane din a- 
ceastă parte a lumii.

Nguyen Huu Tho subliniază in 
continuare că „pornind de la aspi
rațiile dc pace și independență ale 
poporului vietnamez și avind în ve
dere dorința de pace a' poporului a- 
merican si a celorlalte popoare. Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
prezentat la 1 iulie, in cadrul con
ferinței cvadripartite dc la Paris, o 
nouă propunere pentru soluționarea 
pașnică a problemei vietnameze. 
Președintele Prezidiului C C. al 
F.N E. iși exprimă convingerea că 
poporul american, împreună cu oa
menii iubitori de pace din Întreaga 
lume, va sprijini cu căldură noua 
inițiativă a G.R.P. și va cere gu
vernului S.U.A. să dea un răspuns 
serios, astfel incit războiul să înce
teze curind, iar militarii americani, 
inclusiv cel luați prizonieri, să se 
înoarcă la familiile lor

Eveniment de seamă în dezvoltarea relațiilor 
româno-finlandeze, aport constructiv la cauza

păcii si securității în Europa și în lume
(Urmare din pag. I)

securității internaționale. aportul 
acesteia la dezvoltarea unor relații 
de bună vecinătate, cooperare și în
țelegere intre țările europene.

Președintele Finlandei a apreciat 
politica externă a României, de dez
voltare a raporturilor sale de priete
nie cu toate statele, de instaurare a 
unor relații de bună vecinătate, con
tribuția sa activă la statornicirea 
unui climat de destindere și de în
credere pe continentul european".

Constituie un motiv de satisfacție 
pentru ambele părți dezvoltarea con
tinua a colaborării economice, ampli
ficarea, an de an, a circuitului de 
bunuri materiale și spirituale dintre 
țările noastre. De menționat faptul 
că numai in ultimii cinci ani volumul 
comerțului in ambele sensuri s-a du
blat. Un rol important in dezvolta
rea cooperării economice il are co
misia mixtă româno-finlandeză, a 
cărei activitate oferă schimburilor 
comerciale stabilitate și perspectivă. 
S-a convenit acum să se dea indr’cații 
practice acestei comisii in vederea 
depistării unor noi căi de extindere 
a colaborării și cooperării economice 
Si tehnico-științifice dintre România 
și Finlanda. De altfel, in timpul vi
zitelor făcute de șeful statului român 
in regiunea de sud-est a Finlandei, 
in discuțiile purtate cu reprezentanți 
ai unor concerne finlandeze, s-a evi
dențiat existența unor largi posibili- 
tăți de intensificare a raporturilor de 
colaborare bilaterală. Dezvoltarea 
economică a celor două țări creează, 
în mod incontestabil, premise si con
diții favorabile pentru realizarea a- 
cestui obiectiv. Schimburile de pă
reri in această privință au scos in 
relief necesitatea stabilirii unei 
cooperări de mai largă perspectivă 
— pe baza acordurilor in vigoare — 
mai ales in acele domenii pentru 
care structurile și experiența diferi
telor sectoare economice asigură o 
bază de colaborare recioroc avanta
joasă. In decursul convorbirilor din 
capitala Finlandei s-a exprimat, 
do asemenea, dorința comună de a 
extinde relațiile pe tărlmul culturii, 
artei, științei $1 învătămintului. pre
cum si in alte domenii cum ar fi 
turismul, serviciile aeriene etc.

Evoluția de pină acum și perspec
tivele relațiilor româno-finlandeze 
reliefează cu pregnanță necesitatea și 
posibilitatea colaborării rodnice intre 
state cu sisteme social-politioe dife
rite. După cum este binecunoscut, 
România, punind in mod statornic 
Jn centrul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare cu celelalte țări socialiste, 
promovează, totodată, relații cu toate 
statele lumii. Țara noastră consideră 
că deosebirile de onnduire existen'e 
nu pot și nu trebuie să constituie 
obstacole în calea colaborării dintre 
state. „Cerințele evitării unei noi 
conflagrații mondiale, necesitatea u- 
nui circuit intens de bunuri mate
riale și spirituale, dc care sâ bene
ficieze toate popoarele — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — im

pun in mod obiectiv o politică activă 
și constructivă din partea tuturor 
statelor, schimburi, contacte și 
negocieri intre reprezentanții tuturor 
națiunilor. în această ordine de idei, 
cred că putem afirma că raporturile 
dintre România si Finlanda oferă un 
exemplu pozitiv de relații intersta
tale in spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, pe baza deplinei egalități 
in drepturi, a respectului suveranită
ții și independenței naționale, nea
mestecului in treburile interne și J»- 
vantajului reciproc".

Aceste principii, care trebuie să 
guverneze raporturile dintre state, 
au fost reafirmate și in comunicatul 
comun ca fiind singurele in măsură 
să asigure dezvoltarea fructuoasă a 
colaborării internaționale, să cheză- 
șuiască instaurarea unui climat du
rabil de pace și securitate in lume. 
Este cunoscută și întrunește o largă 
apreciere politica de neutralitate 
promovată de Finlanda, aportul ei la 
dezvoltarea unor relații de bună ve
cinătate, cooperare și înțelegere intra 
popoare. Atit România, cit și Fin
landa sînt animate de dorința de a 
conlucra pe arena internațională 
pentru a-și aduce contribuția Ia so
luționarea unor probleme impor
tante care confruntă lumea contem
porană.

Așezate în spațiul geografic euro
pean, strins legate de destinele Eu
ropei. România și Finlanda sint vital 
interesate in instituirea și consolida
rea in această regiune a unei atmo
sfere de încredere și securitate, a 
unor relații de bună vecinătate și da 
conviețuire pașnică intre toate sta
tele continentului. In concepția oelor 
două țări înfăptuirea securității eu
ropene trebuie să asigure excluderea 
forței sau amenințării cu forța, să 
permită dezvoltarea liberă și suve
rană a tuturor statelor, extinderea 
largă a colaborării dintre ele pe mul
tiple planuri. Faptul că în cadrul 
schimburilor de păreri asupra situa
ției internaționale problemele securi
tății europene au ocupat un loc cen
tral confirmă pe deplin preocuparea 
constantă a celor două țâri pentru 
realizarea acestui deziderat ma
jor al popoarelor. încă cu mulți 
ani in urmă. Intre guvernele român 
și finlandez s-au statornicit legături de 
cooperare în promovarea ideii secu
rității europene. Finlanda, așa cum 
6e știe, a sprijinit chiar de la Început 
propunerile țărilor socialiste, printre 
care și România, de a se convoca o 
conferință asupra securității euro
pene. La riadul său. România a sa
lutat și apreciază in mod deosebit 
inițiativele și demersurile guvernu
lui finlandez care s-a oferit să găz
duiască viitoarea oonferință, decla- 
rîndu-se totodată gata să faciliteze 
inițierea unor contacte multilaterale 
în vederea pregătirii nemijlocite a 
acesteia.

Subliniind cu satisfacție progresele 
realizate pe calea destinderii și nor
malizării situației in Europa — iar 
printre acțiunile de o deosebită În
semnătate in acest sens se înscriu, 
fără îndoială, tratatele semnate in

tre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei și 
R.P. Polonă și R. F. G. — cele două 
părți apreciază că in prezent există 
condiții reale pentru accelerarea 
pregătirii conferinței. în această 
privință, președintele Urho Kekko
nen a declarat : „în prezent, utilita
tea acestei conferințe este recunos- 
cută aproape pretutindeni. Punctele 
de vedere legate de ținerea ei au 
fost precizate mai mult în ultimul 
timp. Sperăm că in legătură cu pre
conizata conferință europeană se va 
crea curind acea unanimitate care să 
permită trecerea de la schimburile 
de opinii bilaterale la discuții multi
laterale".

Evoluția vieții internaționale re
clamă jn mod imperios, ca o cerință 
majoră, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și in primul rind a dezarmă
rii nucleare. După cum se știe, 
România și Finlanda sint, in același 
timp, adepte ale unor măsuri co
laterale in această direcție, intre care 
cele de dezarmare pe plan regional, 
inclusiv in Europa.

Este convingerea ambelor țări că 
pentru menținerea și întărirea păcii, 
pentru soluționarea unor pro
bleme importante ale lumii contem
porane poartă răspunderea toate 
statele — indiferent de mărimea teri
toriului. de potențialul economic și 
militar.

Referindu-se la un larg evantai de 
probleme ale actualității internațio
nale, convorbirile româno-finlandeze 
au reliefat preocuparea comună pen
tru lichidarea focarelor de tensiune 
și război care mai persistă in lume, 
în acest cadru, cele două părți au 
subliniat necesitatea încetării războ
iului din Indochina, respectîndu-se 
dreptul inalienabil al popoarelor din 
această regiune de a-și hotărî sin
gure propria soartă ; de asemenea, 
a fost relevată necesitatea găsirii 
unei soluții politice in Orientul A- 
proplat, pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967. 
România și Finlanda acordă o mare 
importanți rolului O.N.U. în men
ținerea păcii 5i securității interna
ționale, în promovarea cooperării 
între state. In acest sens, ele se pro
nunță pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze la Na
țiunile Unite, considerîndu-se că a- 
ceasta va contribui in mod substan
țial la Întărirea organizației.

Survenind la puțină vreme după 
vizita delegației de partid și guver
namentale române, conduse de tova
rășul Nicolae Ceau.șescu, în țările 
socialiste din Asia, întilnirile și con
vorbirile fructuoase purtate de șeful 
statului român in Finlanda confirmă, 
In modul cel mai elocvent, consec
vența politicii noastre externe, ca
racterul ei dinamic, concordanța ei 
deplină cu dezideratele majore ale 
lumii contemporane. Opinia publică 
din țara noastră salută cu căldură 
rezultatele vizitei, avind convinge
rea nestrămutată că ea slujește deo
potrivă intereselor popoarelor român 
și finlandez, cauzei păcii și secu
rității in Europa și in lume.

RELAȚIILE BULGARO-GRECEȘTI - EXEMPLU 
DE COEXISTENȚĂ Șl COLABORARE PAȘNICĂ 

COMENTARII ÎN PRESA GREACA
ATENA 4 — Corespondentul A- 

Rerpres, Al. Cimpeanu, transmite : 
Presa Ateniană iși manifestă satis
facția față dc rezultatele convorbiri
lor purtate la Sofia de subsecretarul 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Greciei. Xanthopculos-Pala
mas.

Comunicatul comun dat nublicl- 
tătii in urma convorbirilor confirmă 
că relațiile greco-bulgarc se află 
intr-un punct foarte bun si se dez
voltă continuu — scrie „ELEFTEROS 
COSMOS'’. Acordurile existente in
tre cele două țări sint înfăptuite 
consecvent de ambele părți, in trlrnp 
ce se făuresc noi legături și o cola
borare largă. Cele două țări — con
tinuă ziarul — dau un bun exemplu 
dc coexistență și colaborare pașnică 
Intre state cu sisteme sociale dife
rite șl fâcînd parte din alianțe opuse.

Ziarele subliniază atmosfera căldu
roasă, spiritul de înțelegere recipro
că și colaborare în care s-au desfă
șurat convorbirile lui Xantbopoulos- 
Palamas cu ministrul de externe al 
Bulgariei, Ivan Bașev si primirea 
cordială rezervată reprezentantului 
guvernului grec de orimul ministru 
Todor Jivkov și primul vicepreșe
dinte al guvernului, Jivko Jivkov.

In comentariile lor. ziarele subli
niază că evoluțiile din ultimul timp 
din Balcani reflectă dorința popoa
relor din această zonă de a dezvolta 
colaborarea intre ele, in interesul 
reciproc și al păcii, al făuririi unul 
climat International care să îngăduie 
tuturor națiunilor, mici șl mari, să 
se dedice, cu sentimentul unei de
pline securități, operei construcției 
pașnice, progresului lor.

ITALIA

MĂSURI VIZIND REDRESAREA ECONOMIEI
ROMA 4 (Agerpres). — în cadrul 

unei reuniuni speciale convocate sim- 
bătâ, guvernul italian a adoptat o se
rie de măsuri destinate să redreseze 
situația economică a țării, calificară 
de agenția A.N.S.A. drept „gravă". 
Decretele date publicității la Roma 
prevăd crearea de disponibilități fi
nanciare mal mari în favoarea in
dustriilor mici și mijlocii. îndeosebi 
prin facilitarea creditului. De aseme
nea, au fost luate măsuri pentru 
menținerea ritmului actual al pro
ducției agricole. înlesniri speciale au 
fost acordate industriei din Italia 
meridională, unde economia este mal 
înapoiată în comparație cu partea de 
nord a țării.

La sfîrșitul reuniunii, ministrul 
trezoreriei, Mario Ferrari Aggradi, a 
declarat că măsurile adoptate au fost

impuse de ..necesitatea de a se de
păși actuala perioadă de stagnare a 
activităților economice și de a se fa
voriza relansarea producției".

Noi condamnări 
in Spania

MADRID 4 (Agerpres). — Trei stu- 
denți de la Universitatea din Barce
lona, învinuiți că sint membri ai 
partidului comunist, au fost condam
nați de un tribunal din Madrid la 
pedepse de peste cinci ani închisoare. 
De asemenea, șase muncitori din Za
ragoza au compărut in fața tribuna
lului sub învinuirea de a fi membri 
ai „comisiilor muncitorești" (sindica
te ilegale.) Procurorul a cerut pedepse 
cu închisoarea, care totalizează 21 de 
ani pentru cei șase acuzați.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Agenția China nouă ln- 
formează că la Pekin a fost semnat 
un acord de cooperare intre R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană privind 
salvarea navelor pe mare. La cere
monia semnării a fost prezent Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

Franz Josef Strauss, pre- 
ședințele Uniunii Creștin-Sociale — 
aripa bavareză a Uniunii Creștin-De- 
mocrate — s-a pronunțat pentru de
semnarea lui Rainer Barzel, actualul 
lider al grupului parlamentar al o- 
poziției in Bundestag, in calitate de 
candidat al U.C.D./U.C.S, la funcția 
de cancelar federal.

0 delegație a Partidului 
Laburist din Australia,con- 
dusă de Gough Whitlam, președintele 
partidului, a sosit la Pekin intr-o vi
zită, la invitația Institutului popular 
pentru afaceri externe al R. P. Chi
neze, informează agenția China Nouă.

A 10-a sesiune a subco
mitetului juridic al Comite
tului O.N.U. pentru folo
sirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice » Iuat s(ir5lt 
la Geneva. Participanții au elaborat 
un proiect de convenție internaționa
lă cu privire la răspunderea ce re
vine statelor pentru pagubele provo
cate de obiectele cosmice. Comitetul

a luat cunoștință de propunerea for
mulată de reprezentanții Uniunii So
vietice de a se înscrie pe ordinea de 
zi a celei de-a 26-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. problema e- 
laborărti unui proiect de tratat inter
național privind Luna.

Melvin Laird,
apărării al S.U.A., a sosit la Tokio 
într-o vizită de opt zile, la invitația 
guvernului nipon. El va avea mai 
multe întrevederi cu oficialitățile ja
poneze, in cadrul cărora va defini 
politica S.U.A. în materie de apărare 
și securitate în zona Extremului 
Orient.

Suedezul Anders Svedlund, in 
virstă de 43 de ani, care a tra
versat Oceanul Indian pe o 
barcă cu visle, a sosit in Insula 
Madagascar. Navigatorul solitar 
a străbătut peste 7 000 km, luind 
startul din Australia. Ambarca
țiunea sa, cu o lungime de 7 
metri, este confecționată din- 
tr-o pinză din fibre de sticlă, 
deosebit de rezistentă.

Lucrările celei de-a 51 
sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) — unul dintre organis
mele importante ale organizației — se 
deschid azi la Geneva. La sesiune vor 
participa reprezentanții celor 27 de 
state membre ale E.C.O.S.O.C.

„LUNOHOD-1
MOSCOVA 4 (Ager

pres). — Aparatul so
vietic autopropulsat 
„Lunohod-1" a intim- 
pinat pentru a 9-a oară 
răsăritul Soarelui pe 
suprafața Selenei. In 
cursul ședinței de le
gătură prin radio, care 
a avut loc la 3 iulie, a 
fost verificată starea 
sistemelor de bord ale 
vehiculului selenar. A-

“ : A 9-A ZI
naliza datelor tele- 
metrice recepționate 
a demonstrat că apara
tul a suportat bine con
dițiile nopții lunare. 
Toate sistemele lut 
funcționează satisfăcă
tor, precizează agen
ția TASS. Tempera
tura in compartimen
tul instrumentelor este 
de 22 grade Celsius,

SELENARĂ
far presiunea de 753 
mm.

In cursul ședinței a 
fost deschis panoul ba
teriei solare. Centrul 
de legături cosmice la 
mari distanțe menține 
legătura permanentă cu 
„Lunohod-1“. Activita
tea lunomobilului pe 
suprafața Astrului
Nopții continuă.

algeria Eforturi creatoare 
pe calea dezvoltării 

economice
Poporul algerian săr

bătorește astăzi împli
nirea a 9 ani de la pro
clamarea independen
ței țării sale. Deși re
prezintă o perioadă is
torică foarte scurtă, a- 
nii care au trecut au 
consemnat un șir de 
victorii pe calea con
solidării independenței 
politice si economice a 
Algeriei, a dezvoltării 
industriei și agricultu
rii, ridicării nivelului 
de viață a populației. 
Sint cunoscute in acest 
sens măsurile luate de 
guvernul algerian în 
vederea asigurării su
veranității naționala 
asupra bogățiilor țării, 
extinderii controlului 
statului în toate sec- 
joarele activității eco
nomice. Un loc impor
tant in ansamblul a- 
:esteia revine impor- 
îantelor zăcăminte de 
petrol și gaze. 1971 este, 
pe bună dreptate, con
siderat ca anul scoate
rii depline și definiti
ve a petrolului și ga
zului metan de sub tu
tela străină. Ca urmare 
a recuperării rezerve
lor energetice ale țării, 
statul algerian va con
trola pină Ia sfîrșitul a- 
cestui an peste 30 de 
milioane de tone țiței 
din întreaga cantitate 
extrasă de 50 milioane 
tone, precum și totali
tatea producției de gaz 
metan.

Peisajul industrial al 
Algeriei va fi lărgit 
prin adăugarea a două 
importante rafinării : 
una cu o capacitate a- 
nuală de 2,5 milioane 
:one, aflată în construc
ție la Arzew și alta la 
Skikda cu o capacitate

de 4,5 milioane tone. 
Tot ln această din 
urmă localitate este pe 
punctul de a fi termi
nată fabrica de liche
fiere a gazului metan, a 
cărei capacitate de pre
lucrare este de 4 mili
arde metri cubl. Demn 
de relevat in cadrul 
politicii do prelucrare 
a bogățiilor naturale 
este că s-au con
struit sau se a- 
flă în stadiul de pro
iect o serie de fabrici 
de îngrășăminte, de 
maso plastice și alte 
produse chimice, pen
tru care materia primă 
există din belșug.

Un alt sector impor
tant al industriei alge
riene in dezvoltare este 
siderurgia și prelucra
rea metalelor neferoa
se. precum și construc
ția de mașini. Comple
xul de la „El Hadjar", 
care și-a început deja 
activitatea, va atinge in 
viitor o producție de 
1 800 000 de tone de o- 
țel pe an. La Constan
tine se înalță viitoarea 
fabrică de tractoare, 
iar la Oran o fabrică 
de automobile, ln timp 
ce la Medeea se cons
truiește un complex 
de mașini agricole, 
mașini unelte, și mo- 
topompe destinate me
diului rural.

în domeniul agricul
turii — in cadrul că
reia sectorul de stat în
sumează 2,5 milioane 
ha, dispunind de utila
je modeme — s-au ob
ținut sporuri impor
tante, anul acesta pro
ducția de cereale fiind 
evaluată la circa 
18 000 000 chintale, ceea 
ce asigură deplina a- 
coperire a necesități

lor interne. Reforma 
agrară, aflată in pre
gătire, va crea condi
țiile pentru accelerarea 
transformărilor in zo
nele rurale, Iar progra
mele speciale pentru 
scoaterea unor regiuni 
din starea de înapoiere 
moștenită de la colo
nialism se găsesc in 
faza concretizării.

Sînt tot atitea Înfăp
tuiri grăitoare pentru 
progresele economice 
și sociale din anii de 
după eliberare, poporul 
Algeriei fiind hotărit 
să depună aceleași e- 
forturi perseverente 
pentru înlăturarea 
greutăților care, in 
mod inerent, mai per
sistă, pentru rezolva
rea problemelor ridica
te de construirea unui 
stat cu un nivel mo
dern de dezvoltare.

Prietenia româno-al- 
geriană, care iși are în
ceputul încă din anii 
grei ai luptei pentru 
independență a Alge
riei, față de care Ro
mânia și-a manifestat 
calda simpatie și spri
jinul hotărit, a cunos
cut în ultimii ani un 
curs mereu ascendent. 
Contactele politice la 
diverse niveluri, acor
durile și înțelegerile în 
domeniul economic, 
cultural și științific 
deschid perspectivele 
extinderii continue a 
colaborării și cooperă
rii reciproc avantajoa
se, expresie a senti
mentelor de solidarita
te și prețuire pe care 
le nutresc unul față de 
altul popoarele român 
și algerian.

C. BENGA

VENEZUELA JJPRE

v
Caracasul păstrează intact, în du

da ritmului vertiginos ai moderniză
rii, un întreg perimetru central, unde 
se concentrează relicve de 6eamă, 
evoci nd ilustre figuri și momente 
din istoria poporului venezuelean. 
Sub denumirea sugestivă de „El si- 
lencio" (Tăcerea), zona cuprinde mai 
multe edificii gravitind in jurul so
lemnei piețe Bolivar, pavată cu 
mozaicuri și ornară cu orhidee. în 
catedrala din mijlocul pieței iși 
doarme somnul etern „El libertador". 
In fața acestui panteon se află o fru
moasă statuie ecvestră a lui Simon 
Bolivar, eroul național al Venezuelei 
și al altor țări latino-americane in 
care el a condus lupta de eliberare de 
sub dominația colonială spaniolă 
Aproape de catedrală se Înalță ve
chea universitate, azi Palatul acade
miilor. un edifidu in stil neogotic, 
unde la 5 iulie 1811 primul congres 
național constituit a proclamat in
dependența de stat a Venezuelei. 
Dincolo de acest perimetru central, 
orașul trăiește o viață intensă, ca
racteristică marilor metropole. Sînt 
numeroase priveliștile care vădesc 
preocuparea pentru modernizare, în- 
cepind cu extinderea și renovarea 
completă a aeroportului Maiquetia, 
continuind cu superba autostradă ce 
leagă capitala de portul „La Guaira". 
spre Marea Caraibilor, și alte șosele 
similare, suspendate spectaculos la 
nodul unde se întretaie la intrarea 
Ln Caracas.

Aceeași tendință de înnoire se ob
servă și in restul țării. Sînt multe 
localitățile și zonele care in ultimii 
ani au ieșit din anonimat, dobin- 
dind o fizionomie tot mai conformă 
cu exigențele zilei de azi și o pon
dere tot mai mare ln angrenatul 
economic național.

In Venezuela poate mai mult ca 
oriunde perspectivele de progres sint 
Intim legate de marea ei bogăție — 
petrolul. Speranțele tuturora con
verg spre pădurea de sonde de pe 
lacul Maracaibo, devenită emblema 
neoficială a țării. Iar aceste 6peran-

țe au căpătat recent un nou punct 
de sprijin prin ..legea revensiumi 
petroliere" examinată in prezent de 
congresul național. In esență, aceas
tă lege, aprobată de acum in prima 
citire de către Camera deputaților, 
stabilește dreptul statului venezue
lean de a naționaliza instalațiile și 
echipamentele firmelor petroliere 
străine începind din 1983, dnd expiră, 
toate concesiile in vigoare. Totodată, 
se instituie un „fond de siguranță'* 
de 450 milioane dolan, pe care fir
mele străine ar urma să-i plătească 
ca garanție că vor preda instalațiile 
in perfectă stare cind va expira ter
menul concesiunilor.

Precedat de hotărirea de a nu se 
mai acorda noi concesiuni petroli
ere, prezentul proiect de lege ace o 
amplă rezonanță in rindul opiniei 
publice. Din ansamblul de măsuri 
prevăzut la Caracas — sporirea 
continuă a capitalului național în 
sectorul petrolier (prin intermediul 
Întreprinderii de stat), proiectele de 
implantare a unei industrii petro
chimice și mai ales prevederile pro
iectului de lege amintit — rezultă că 
politica petrolului nu se mai rezumă 
la pretenții asupra cotei fiscale, ci 
urmărește să recucerească această 
bogăție, să o valorifice la nivelul 
posibilităților oferite de știința și 
tehnica modernă, spre beneficiul in
tegral al economiei naționale. A 
doua mare bogăție a țării — mine
reul de fier — începe să facă și ea 
obiectul unor planuri de valorificare 
națională. Venezuela face in prezent 
pași importanți pe linia slăbirii de
pendenței de monopolurile străine. 
Dificultățile existente încă în cale.' 
dezvoltării întăresc convingerea ve- 
nezuelenilor că aspirațiile lor de 
progres și prosperitate pot fi atinse 
perseverîndu-tse pe linia apărării și 
valorificării corespunzătoare a re
surselor naționale, ooncomitent cu 
Înfăptuirea unor reforme de struc
tură pe planul relațiilor sociale.

V. OROS
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CENTRUL EUROPEAN 
LISZT"
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„Centrul european Liszt", consti
tuit recent in localitatea natală a 
marelui compozitor — Raiding, Aus
tria, a elaborat un program menit 
să contribuie la o mai bună cunoaș
tere a personalității muzicianului și 
a operei sale. Printre altele, se pre
vede coordonarea și sprijinirea, pe 
scară europeană, a manifestărilor 
Liszt, editarea unei culegeri com
plete a lucrărilor renumitului muzi
cian, organvzarea unei Academii 
Liszt pentru dirijori și muzicieni, 
precum și a unor seminarii pentru 
critici muzicali.

păratul roman Augustus in anul 
36 i.e.n.

însăși amplasarea templului a 
fost definitiv localizată, temeliile 
măsurind 44 m lungime și 24 m 
lățime. Plăcile de ceramică repre
zintă, intr-un cadru de flori și 
frunze de lotus și motive geome
trice, sfineși, personaje mitologice, 
efebi, grupați in jurul unui obiect 
sacru central. Figurinele sint vop
site in ocru, roz și violet, pe un 
fond albastru, efectele plastice, 
musculatura, părul, draperiile fiind 
de o rară eleganță. După părerea 
arheologilor, este vorba de o măr
turie extrem de prețioasă a aces
tui gen de artă din epoca lui Au
gustus.

celorlalte obiecte lansate in Cos
mos crește an de an — continuă 
ziarul — se impune luarea unor 
măsuri pentru „protejarea" spațiu
lui extraterestru. Ziarul amintește 
că savanții sovietici și cei ameri
cani intenționează să creeze în spa
țiu stații de salvare care, la ne
voie — de pildă in cazul unei 
ciocniri intre o navă pilotată de 
oameni și un alt obiect — să poată 
interveni operativ.

rit să instituie un premiu de 20 mi
lioane de lire pentru prinderea asa
sinilor. Totuși după părerea presei 
eristă puține șanse ca ele „să spar
gă zidul compact al tăcerii" de care 
se izbesc anchetatorii. Motivul: cei 
ce încalcă regula supremă a Mafiei 
— Omerta (legea tăcerii) — riscă 
fie asasinați.

PLĂCILE DE CERAMICA 
DE PE PALATIN

Minunate plăci de ceramică, 
prezentind subiecte mitologice, 
fost descoperite in capitala Italiei 
in timpul săpăturilor arheologice e- 
fectuate pe Palatin, in zona Tem
plului lui Apollo, construit de im-

20 MILIOANE LIRE 
CONTRA „ZIDULUI 

TĂCERII"

PÎNĂ IN 1990-UN MILION 
DE OBIECTE SPAȚIALE 

CREATE DE MINA OMULUI
Pină in anul 1990, în spațiul ex

traterestru vor evolua circa un mi
lion de obiecte spațiale create de 
mina omului, prezentind pericolul 
unor ciocniri in Cosmos — scrie 
ziarul sovietic „Krasnaia Zvesda" . 
Deoarece numărul sateliților și al

ln cercetările lor privind asasi
narea procurorului general al Sici- 
liei, Pietro Scaglione, autoritățile 
italiene n-au făcut nici un pas îna
inte. După cum s-a mal anunțat, se 
presupune că procurorul și polițis
tul care conducea mașina au fost 
omoriți de un grup de comando al 
Mafiei. Deoarece nu este nvcl un se
cret că Mafia iși are oamenii săi și 
in rîndurile funcționarilor de stat 
sicilieni, pentru anchetarea cazului 
au fost aduși detectivi din nordul 
țării. Totodată autoritățile au hotă-

NEW YORK : ANUAL 
10 000 DE VICTIME 

ALE POLUĂRII AERULUI
La New York, poluarea aerului 

face anual 10 000 de victime. Acea
sta reprezintă 12 la sulă din morta
litatea totală anuală înregistrată in 
marele oraș american.

Cifrele au fost comunicate în ca
drul unui colocviu organizat de o 
societate americană pentru contro
lul poluării aerului. Ele constituie 
rezultatul unui studiu, efectuat in 
decurs de șase ani, de către Institu
tul de medicină „Albert Einstein". 
Potrivit datelor furnizate de institut, 
poluarea atmosferică are urmări ne
faste, mai ales, pentru persoane care 
suferă de afecțiuni ale inimii sau 
ale aparatului respirator.
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