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Lucrări care impun
maximă concentrare
de forțe, organizare 
perfectă a muncii
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UN ȚEL PROGRAMATIC r

AL PARTIDULUI NOSTRU

ȘTIINȚA SĂ CUPRINDĂ MASELE!
Subliniind însemnătatea ridicării nivelului general de cunoaștere al maselor, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „numai în măsura în care vom ști să asigurăm însușirea de către cetățenii patriei noastre a noi- cuceriri ale științei și tehnicii, vburi putea să ne îndeplinim în condiții bune sarcinile ce ne revin in opera de edificare a socialismului și comunismului". într-adevăr, construcția noii orînduiri, realizarea o- biectivelor economice și social-poli- tice ale actualei etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate nu pot fi concepute decît ca rezultat al muncii creatoare a întregului popor, ridicat sei muncitoare la înălțimea înțelegerii științifice a lumii, a istoriei și a activității umane însăși. Dezvoltarea în ritm intens și modernizarea industriei, a agriculturii, perfecționarea sistemului instituțional și adîncirea democrației, sporirea eficienței activității de conducere la toate nivelurile, pun pretutindeni și în fiecare moment, probleme de o complexitate creseîndă care cer imperios o abordare științifică, spirit de inventivitate, conștiință civică și pasiune, potrivit exigențelor accelerării mersului înainte al întregii noastre societăți.Anii construcției socialiste au consemnat mutații structurale în ridicarea nivelului profesional și cultural al oamenilor muncii, în profilul spiritual al poporului, ca urmare a faptului că socialismul a deschis larg tuturor porțile culturii. Dar universul spiritual al epocii contemporane este extrem de dinamic ; revoluția tehnico-științifică, „explozia" informațională. legătura tot mai intimă între învățămînt, cercetare și producție și, în general, transformarea științei într-o nemijlocită forță productivă — caracteristici ale vremii noastre — înrîuresc profund activitatea, modul de gîndire și viața omului. Cu atît mai esențial este rolul științei. în societatea noastră socialistă, dinamică prin ritmul progresului ei, incit astăzi, în etapa de maturizare pe toate planurile a orîndui- rii pe care o făurim, se poate afirma, fără nici o rezervă, că aportul fiecăruia Ia dezvoltarea economico- socială a țării este direct proporțional cu pregătirea sa științifică, tehnică, profesională, grefată pe fondul unei înalte conștiințe politico-cetățe- nești. Pe drept cuvînt, Congresul al X-lea al partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 au definit'ridicarea nivelului general de cunoaștere al maselor drept o componentă fundamentală a procesului de făurire a conștiinței socialiste, in împletire organică cu însușirea con-

de partidul cla-

cepției materialist-dialectice despre lume și cu asimilarea valorilor etice corespunzătoare realității sociale in care trăim, cerințelor viitorului comunist al națiunii.Evident, realizarea acestor imperative, care vizează in esență dezvoltarea umane, donată, tuturor care dispune societatea noastră. între acești factori se înscriu și comisiile pentru răspindirea cunoștințelor științifice, înființate ca urmare a Ho- tăririi Secretariatului C.C. al P.C.R. și a Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socia-

multilaterală a personalității presupune o intervenție coor- sistematică și de durată a factorilor educaționali de

Obiective actuale, sarcini de primă importanță ale 
COMISIILOR PENTRU RĂSPÎNDIREA CUNOȘ
TINȚELOR ȘTIINȚIFICE, organisme ale consiliilor 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

liste din mai 1972. Așa cum au fost ele concepute, comisiile constituie cadrul organizatoric, metodologic și de concepție în stare să asigure realizarea, pe baze obștești, a cerinței — atît de actuale la noi — de orientare unitară și de integrare a activi-. tații de popularizare a științelor pe care o desfășoară numeroase organizații de masă, instituții de specialitate și așezăminte de cultură, astfel incit să se poată ajunge la un adevărat sistem al difuzării științei in rîndul oamenilor muncii ; cu aportul larg, al oamenilor de cultură, ăl cercetătorilor din toate domeniile științei, al cadrelor noastre de specialiști în cele mai diferite ramuri ale cunoașterii umane, comisiile re-, iau și duc mai departe, in condițiile societății noastre socialiste, o tradiție cu adinei rădăcini in istoria spirituală a țării, tradiție pe care au creat-o marile personalități ale științei românești din trecut — și anume, aceea de culturalizare a poporului.Desfășurindu-și activitatea sub îndrumarea consiliilor Frontului Unității Socialiste, ca organisme de lucru ale acestora, comisiile pentru răspindirea cunoștințelor științifice răspund — după cum se arată in hotă- rirea de partid — de orientarea întregii munci în acest domeniu. în acest sens, recomandările Comisiei centrale prevăd multiple sarcini specifice ce revin comisiilor județene, municipale, orășenești și comunale pentru răspindirea cunoștințelor științifice. Este vorba de stabilirea obiectivelor concrete pe care le impune dezvoltarea economică, demografică și social-edilitară a fiecărei localități, a contribuției specifice a organizațiilor obștești, instituțiilor de in-

vățămint și cercetare, asociațiilor științifice și așezămintelor de cultură la răspindirea cunoștințelor științifice ; de precizarea metodolo- giilor și a formelor didactice corespunzătoare pentru diferite categorii socio-profesionale, elaborarea materialului documentar necesar și valorificarea celui existent ; de asigurarea utilizării intense a dotărilor de care dispunem în cultura de masă, acordarea asistenței „de specialitate așezămintelor culturale, lărgirea acțiunilor muzeelor, bibliotecilor, observatoarelor astronomice populare., cabinetelor științifice ; de menținerea lectorilor la curent cu noutatea științifică, economică și social-poli- tică și formarea de noi cadre, de popularizarea experienței înaintate ; de analiza periodică â activității desfășurate de factorii educaționali și inițierea măsurilor propice creșterii eficienței educative.a Întregii activități.Corespunzător ■ acestor sarcini, tematica orienta- comun al Comi- al Consiliului Cui— Socialiste, ur-tivă, si ei furii mărind ca activitatea de popularizare a cunoștințelor științifice să se integreze organic în procesul. general de formare a conștiinței socialiste a maselor., recomandă comișiiloi» locale o arie foarte întinsă ele preocupări. Aceasta incepe cu cele mai noi cuceriri ale astronomiei, fizicii și chimiei. continuă cu dalele semnificați- ’ ve ale biologiei, medicinii și antropologiei contemporane, acordă spa7 țiul cuvenii filozofiei, științelor sociale și disciplinelor economice și sfirșește cu problemele tehnicii actuale, in principalele ramuri ale producției materiale ; cu alte cuvinte, abordarea acestei tematici vizează ridicarea nivelului general de cunoaștere, lărgirea culturii profesionale și formarea unor convingeri temeinice privind materialitatea lumii, caracterul obiectiv al legilor care guvernează dezvoltarea naturii și societății. In consecință, comisiile pentru răs-

document centrale și și Educației

COMUNIȘTII ȘCOLII, PRIMII
IN ACȚIUNEA DE PERFECȚIONARE

A ÎNVĂȚĂMiNTUlUI
în pagina a IV-a
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ANUAL, 1 500 AUTOBASCULANTE 
DE MARE TONAJ• SIBIU — (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Brujan). — La întreprinderea mecanică Mirșa a intrat în funcțiune, înainte de termen, prima capacitate de producție prevăzută in actualul plan de dezvoltare a unității. Noul obiectiv — o mare și modernă hală cu o capacitate anuală de 1 500 autobasculante de mare tonaj, montate pe autoșașiuri ROMAN — a fost realizat conform indicațiilor secretarului general al partidului date cu prilejul vizitei întreprinse în uzină in primele zile ale actualului cincinal. în continuare, in întreprinderea mecanică Mirșa se vor crea noi capacități destinate dezvoltării și modernizării producției de autoutilitare românești.

VALOAREA INIȚIATIVEI 
MUNCITOREȘTI

a PIATRA NEAMȚ. — (Corespondentul „Scin- teii", Ion Manea). — Analizând, cu înaltă răspundere muncitorească posibilitățile de- care dispune, colectivul fabricii de tricotaje .,8 Martie"-din - Piatra Neamț și-a asumat, incă de Ta începutul acestui an, 'mobilizatorul angajament de a rea- ■ liza sarcinile de plan in actualul cincinal in numai 4 ani.-și o lună. In acest sens au fost luate toate măsurile', astfel că. in cinstea zilei de 23 August, harnicul colectiv de aici se prezintă cu o

Filătura <lc tlin Slobozia ,— ne ca zilele trecute Paulina Miiscaiv - realizat, intr-un

ÎN INTIMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

Un numitor comun al succeselor in întrecere
ÎNALTA EFICIENTA A MUNCII

depășire la producția-marfă în valoare de peste 4,5 milioane lei, concretizată în livrarea suplimentară către beneficiarii interni și clienții externi a 16 000 bucăți tricotaje diverse.Așa după cum ne-a declarat inginerul Dimitrie Boariu, directorul fabricii, acest succes se da- toreșie, în primul rînd, preocupărilor întregului colectiv pentru diversificarea continuă a producției. pentru extinderea zonelor de servire, pentru eliminarea locurilor înguste (prin montarea a încă 10 mașini de tricotat garnituri), pentru utilizarea în producție a unei mari părți din deșeuri.
ANGAJAMENTUL MINERILOR 

PRINDE VIAȚĂ

spiritul prevederilor in-
Minerii din bazinul Domelor, care și-au asumat îndrăznețul angajament de a Îndeplini sarcinile actualului cincinal in numai 3 ani și 9 luni, se prezintă acum, in cinstea apropiatei aniversări a 'zilei de 23 August, cu un rodnic bilanț. Acționind in.scrise in angajament și utilizînd cu maximum de eficiență resursele interpe de care., d-ispup, ej au reușit să obțină pină in prezent, in competiția cu timpul, un avans de 13 luni. In expresie valorică aceasta reprezintă o producție suplimentară de aproximativ 57 milioane lei. Calculele arată că la această dată minerii din bazinul Domelor au reușit să realizeze circa 70 la sulă . din prevederile inițiale ale planului cincinal.

HARNICII CONSTRUCTORI 
RAPORTEAZĂ• CLUJ. — Colectivele de pe șantierele Trustului de construcții industriale Cluj intimpină marea sărbătoare de la 23 August și Ziua constructorilor cu noi și importante realizări in îndeplinirea ritmi.că‘.a planului la toți indicatorii. Aplicarea unor metode moderne in. cazul lucrărilor de bază și generalizarea prelucrării automate , a datelor, in sistemul de aprovizionare cu materiale, . au permis ciștigarea unui substanțial avans față de graficele de execuție. Aii fost; astfel, predate înainte de termen o serie'de capacități noi ,1a Turda, Oradea. Arad, Tirgu-Mureș, Alba Tulia și in alte localități din Transilvania. La mijlocul lunii iulie depășirea planului producției globale se ridica la 25,7 milioane lei. .• PITEȘTI, — Harnicii constructori de pe Șantierul nr. 25 căi ferate din Pitești, care au încheiat cu 4 luni înainte de termenul prevăzut lucrările de dublare a tronsonului de cale ferată Titu—Golești, au realizat. . peste . sarcinile planului « la zi, un volum de lucrări evaluat la 4:500 000. lei.. în întrecerea pe care o desfășoară pentru. Îndeplinirea cincinalului înainte, de termen, constructorii au cîștigat un avans de aproape 4 luni. în ritm intens se desfășoară lucrările de modernizare a stației C.F.R. Golești, care va fi astfel în măsură să preia o parte din activitatea de transport a stației Pitești-sud, ceea ce va permite continuarea în bune condiții a operațiilor de dublare a porțiunii de cale ferată dintre cele două puncte.

Fetele din inima Bărăganului
bumbac coniuni- inginera — - s-att schimb,

dicele d'e folosire a fondului de timp inJuna iunie, a crescut la 99.03 la sută, iar1 000 kg fire de bumbac peste planInformația, care in alte locuri nu șochează prin inedit, aici merită cu atit mai multă a- tenție, cu cit evenimentul nu s-a petrecut intr-o fabrică cu vechi tradiții, cu muncitoare avind ani și ani de experiență, ci in cel mai tinăr colectiv — virsta medie nu depășește 20 de ani — care lucrează în cel mai nou obiectiv apărut pe

harta industrială a județului Ialomița chiar din prima zi â cincinalului. De fapt, ■recordul urmează—'unui im- peodusitrvl'talea muncii pla- treg șir de succese dobip- ditfe in ultima vreme de tinerele filatoare. Răspunzînd chemării la întrecere lansată de textilistele din Arad, muncitoarele din ' Slobozia, care s-au angajat vara trecută să realizeze sarcinile cincinalului în patru ani și jumătate, au obținut în primul semestru al anului 56.8 tone de fire peste plan. 4.2 tone bumbac economisit prin reducerea consumurilor specifice. Totodată, in-

nificată a fost depășită cu 8,6 la sută.' Și ultima realizare : îndeplinirea sarcinilor de plan pe 6 luni cu 12 zile mai devreme.Sint succese care își au o explicație a lor. simplă, firească. Din multitudinea dc fapte ne-am oprit, mai ales, asupra acelora care pun in evidență ambiția, tenacitatea cu care tinărul și entuziastul colectiv de femei —■ nu-i neglijăm pe bărbați, dar aici cuvintul hotă-

ritor il au femeile — a: știut să lanseze și să finalizeze^ o inițiativă sau alta care contribuia la buhul mers al producției. Brigadiera Ana Șușoi ne explică :— Am acționat pe toate fronturile pentru creșterea randamentului pe fiecare post. In urmă cu un an, 12 muncitoare au hotărît să lu- creze la 5 părți de mașină, fală de 3 cit e normal. Pentru noi, evenimentul a avut atunci o semnificație deosebită. Alinierea unei întreprinderi din Bărăgan — zonă industrializată anii acestui cincinal

din tară deturi de. unități același profil, dar cu prestigiu și experiență recunoscute, a constitujt, repet, atunci, o performantă cu care ne mîndream. Faptul că la numai un an și jumătate de cînd fusele mecanice Începuseră să răsucească fire de bumbac, 12 fete lucrau la cite cinci părți de ring era cu totul nou. Acum insă, in urma
Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a V-a)

Filatura bumbac Slobozia, ția mașini răsucit

(Continuare în pag- a IV-a)
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ROMANIA IN COMERȚULEsența etică a umanismului
»

marelui cărturar român
întreaga operă a lui Cantemir, ca și activitatea lui pilduitoare de om de stat, este călăuzită de o concepție larg umanistă, care cuprinde în ea atît trăsăturile generale european; cit și cele care aveau să definească speci- . ficul umanismului românesc. Umanismul, centrarea gîndirii în jurul omului, care a marcat o cotitură neasemuită în evoluția spiritualității europene înce- pînd cu veacul XV, nu s-a petrecut doar în Apus, ci și în răsăritul Europei, unde vădește trăsături și însușiri care i-au proprie,

ale umanismului
degaja în toate detaliile de-abia astăzi. Căci nu este vorba numai de culturii ca atare mir. cărturar de multilateralitate chiar despre faptul că cum observa incă Nicolae

prețuirea la Cante- ulmitoare și nici el,
despre sensul culturii. Și acest sens ne impresionează prin actualitatea lui : marele cărturar nu se o- prește la sensul cumulativ de cunoștințe, pe el nu-1 satisface perspectiva intelectuală, ci adaugă, ca de

și vredniciile", il deosebește invățăturileCeea ce chip maximal pe omul cultivat de un „varvar" (barbar) nu .este doar suma cunoștințelor, ci și ..... bunătățile obiceinice. cunoștința cinstii și ncvoința spre din-
300 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LUI DIMITRIE CANTEMIR

MONDIAL în pagina a lll-a

dat o înfățișare _________ determinată de specificul vieții popoarelor de pe aceste meleaguri.După cum se știe azi, gîndirea Iui Dimitrie Cantemir . încheie o epocă — cea medievală — și prefigurează epoca modernă, iluminismul românesc. în contextul de față vrem să luminăm importanța concepției despre umanism și cultură a marelui cărturar, Importanță care se poate

Iorga, glorifică civilizația greco-romană in spirit ri- nascentist. Chiar și numai pentru aceste lait-motive, care tate luției lui Cantemir, i s-ar cuveni o largă prețuire. Vrem însă să subliniem ceea ce a introdus Cantemir în conceptul de cultură, prefigurînd în unele privințe concepția marxistă

cresc în intensi- de-a lungul evo-•
fapt ca sensul trebuie In conla sine înțeles, de neapărat necesar, umanist pe care să-I aibă cultura, cepția lui Cantemir, cultura este mijlocul de a-I fac pe om conștient de noble țea și capacitățile, dar ș de datoriile sale civice, pa triotice. Noțiunea de civili zație, așa cum se statorni cește ea în „Hronic", im bina in chip armonios „în/

sa...“, — deci miezul etic al personalității.La Cantemir umanismul ny este resțrins-.la sensul lui livresc, filozofic sau de redescoperire entuziastă a culturii etnice, ci semnifică, înțelegerea mai mult sau mai' puțin limpede exprimată a culturii în slujba omului și a societății.Este de mult cunoscută prețuirea culturii la marii

noștri cronicari — Ureche, Miron Costin, Nicolae Mi- lescu, stolnicul Constantin Cantacuzino. Ni .se pare -insă că trebuie subliniat spiritul practic, eficiența pe care o simțeau ei în actul scrisului, in consemnarea istoriei patriei.' Pentru ei' istoriografia ca act de., cultură nu era numai presie a capacității nale. ci și mijloc s demn pentru activă in ță politică stre, căci ne Miron mult să fie.Cuvinte cu confruntau cronicarului mari ale educării cititorului in spiritul slujirii patriei.Ceea ce conferă un măre preț gînditorului Cantemir, nu este numai faptul, istoricește considerabil, de a fi inaugurat filozofia ca atare în țara noastră. El și-a a-

i o ex- rațio- sau in- intervenție frămintata via- a țării cronica, Costin. de învățătură", greutate, care îndeletnicirea cu sarcinile
noa- spu- „mai

Acad. C. I. GULIAN

(Continuare în pag. a IV-a)
J

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de StatDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,In numele Comitetului Central al Fartidului Muncii din Coreea, al Comitetului Popular Central al Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, .vă adresez dumneavoaș- - tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de. Stat al Republicii Socialiste România, și poporului român, care ne-a acordat întotdeauna sprijin activ în lupta poporului nostru pentru, construirea socialistă a țării și unificarea pașnică și independentă a patriei, cele mai calde salutări frățești.Vă exprim mulțumirile mele sincere pentru salutul călduros, și sprijinul activ față de noua propunere a partidului nostru in vederea unificării patriei, prezentată în cuvîntarea din 23 iunie a acestui an.Vă sintem foarte recunoscători dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru faptul că ați urmărit întotdeauna cu profund interes lupta partidului, guvernului și poporului nostru pentru construirea socialismului și unificarea patriei, precum și pentru activitatea intensă

al Republicii Socialiste Româniape care o duceți pe plan intern și extern pentru sprijinirea cauzei noastre de unificare a țării.Sprijinul acordat de dumneavoastră constituie, de asemenea, o mărturie a dezvoltării ascendente a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre, un stimulent puternic pentru lupta poporului nostru. •Vă adresez călduroase felicitări pentru succesele pe care le obține poporul-român în lupta-sa plină de abnegație sub conducerea Partidului Comunist Român. în frunte cu dumneavoastră, tovarășe, Nicolae Ceaușescu, pentru construirea societățiimultilateral dezvoltate și îndeplinirea înainte men a actualului plan cincinal de dezvoltare nom'iei naționale.Exprimiridu-mi, convingerea că relațiile de nie și colaborare frățească dintre partidele și rele țărilor noastre, care se dezvoltă pe zi ce trece, pe baza principiilor marxiâm-leninismului și internaționalismului proletar, se vor întări și se vor dezvolta lot mai mult în lupta comună pentru triumful cauzei socialismului,, vă noi și mari succese viitoare.

socialiste de ter- a eco-priete- popoa-
urez din toată inima să obțineți în activitatea dumneavoastră

KIM
generalSecretar

al Partidului
Președintele Republicii

IR SEN
al Comitetului 
Muncii 'din Coreea,
Populare Democrate Coreent

Central
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Hotărirea din 13 iulie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului 

de Miniștri in atenția opiniei publice

„Asigurăm partidul că scopul urmărit 

prin inițierea recentelor măsuri va fi 
îndeplinit: producția de carne La cooperativa agricola Traianu, judeful Brâila, se lucrează neîntrerupt, cu toate mijloacele mecanice, pentru grăbirea strîngerii griului(Foto : E. Dichiseanu)

va crește potrivit prevederilor"
Hotărirea adoptată Ia recenta ședință comună a C.C. al P.C.R.. a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu în care sint expuse cu clarviziune măsurile reale menite să stimuleze dezvoltarea zootehniei în țara noastră și să asigure o bază mai largă de aprovizionare a populației cu produse animaliere, au găsit un puternic ecou în rîndul oamenilor muncii de Ia orașe și sate, al întregului popor. Exprimîndu-și profunda lor satisfacție, adeziunea totală față de noile măsuri, numeroase colective din întreprinderi industriale, întreprinderi agricole socialiste, unități cooperatiste, instituții și unități militare, precum și numeroși țărani, muncitori, specialiști se angajează, în telegramele pe care Ie adresează C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului, să contribuie cu toate forțele lor la înfăptuirea acestor sarcini de mare însemnătate.In telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Galați al P.C.R. și consiliul popular județean se spune : Dînd o înaltă a- preciere măsurilor stabilite, vedem în aceasta străduința partidului, comuniștilor și statului nostru, a dumneavoastră personal. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru crearea condițiilor optime de valorificare superioară a bogățiilor țării, pentru dezvoltarea armonioasă a întregii societăți, pentru progresul ei multilateral.Ca urmare a avantajelor pe care le prezintă pentru stimularea creșterii producției zootehnice, noile prețuri vor aduce întreprinderilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producție și membrilor cooperatori din județul nostru venituri suplimentare in valoare de peste 27 milioane lei pînă Ia finele acestui an.în acest scop, in cooperativele a- gricole de producție se vor construi, in anul 1974, trei complexe de ingră- șare a tineretului taurin cu o capacitate de peste 15 000 animale, un nou complex pentru 30 000 de porci și un complex pentru 84 000 de păsări. Vom lua măsuri de îmbunătățire a pășunilor pe o suprafață de peste 5 000 hectare și vom constitui 8 noi asociații de creștere a vacilor de lapte, formă de organizare deosebit de eficientă.în climatul înaltelor exigențe economice stabilite de către recenta plenară a Comitetului Central, conștienți de rolul lor activ, revoluționar, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați vă asigură, iubite și mult stimate tovarășe secretar general, că vor fi pildă de dăruire, de muncă rodnică și eficientă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe care ni le-ați încredințat, a hotăriri-

lor care ne angajează viguros în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Comuniștii, toți locuitorii orașului
Telegrame adresate C.C. alP.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

nostru — se spune în telegrama a- dresată de Comitelui orășenesc de partid Caracal — au primit cu bucurie recenta hotărîre, aprobă și susțin din inimă măsurile adoptate, măsuri care se înscriu pe linia perfecționării necontenite a activității economice și sociale, stimulării efortului întregului popor in vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de dezvoltare a producției agricole, îndeosebi a celei privind producția de carne, lapte, ouă și alte produse alimentare. Bucurîndu-ne deplin de grija deosebită a partidului' și statului nostru pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului, activul de partid. în numele tuturor locuitorilor din orașul Caracal. își exprimă întreaga satisfacție pentru măsurile privind creșterea salariilor, reducerea prețurilor la unele produse animaliere și acordarea de compensații pentru salariați. pentru pensionari și alocației sporite pentru copii. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom face totul pentru traducerea în viață a hotăririlor partidului, a indicațiilor prețioase date de dumneavoastră.în telegrama adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. de comitetul <le partid și consiliul de conducere din întreprinderea a- grlcolă de stat Urleasca, județul Brăila, se spune, printre altele : Ne bucurăm din inimă și vă mulțumim

în mod călduros, mult stimate tovarășe secretar general, pentru măsurile luate, deoarece în întreprinderea noastră zootehnia are o pondere însemnată. Pentru a sprijini aceste măsuri ne angajăm să obținem în acest an 3 360 litri lapte de la fiecare vacă furajată și 150 tone carne de porc.Cu aceeași căldură vă mulțumim pentru măsurile privind alocarea indemnizațiilor lunare pentru salariați și copii și pentru majorarea salariilor oamenilor muncii.Strînși uniți în jurul partidului, a dumneavoastră personal, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru sporirea eficienței economice a unității noastre, conștienți fiind că numai astfel ne aducem contribuția cuvenită la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Apreciind importanța măsurilor adoptate pentru dezvoltarea zootehniei, comuniștii, toti lucrătorii întreprinderii agricole de stat din Do- rohoi, se spune , într-o altă telegramă, se angajează să livreze un număr tot mai mare de taurine in vederea obținerii unor beneficii peste cele planificate. Vom folosi toate rezervele de care dispunem pentru a ne încadra in efortul general de îndeplinire a programului național de dezvoltare a zootehniei și a producției animaliere.Prin eforturi sporite, in condițiile recentei hotăriri adoptate de conducerea superioară de partid și de stat, vom reuși ca în această parte a anului să obținem un beneficiu suplimentar de 560 000 lei, în anul 1974 de 1 000 000 lei, iar in 1975 de 1 500 000 lei.Au mai adresat telegrame conducerii de partid, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care silit exprimate deplina adeziune la recentele măsuri, hotărirea fermă de a le traduce in viață : muncitorii, tehnicienii și specialiștii din complexul intercoopcra- tist Vînători. județul Vrancea ; muncitorii din sectorul de creștere și in- grășare a taurinelor al întreprinderii agricole de stat din Tirgoviște ; membrii cooperativei agricole de producție din comuna Pechca, județul Galați ; cooperatorii din comuna Cio- rășii, județul Vrancea : membrii cooperatori ai Asociației intercooperatis- te Drăgășani ; constructorii, montorii și energeticienii Hidrocentralei de pe Lotru ; comitetul comunal de partid Balșa, din județul Hunedoara .

• Secerișul griului • Eliberarea terenului
• Semănatul culturilor succesive

LUCRĂRI CARE IMPUN MAXIMĂ CONCENTRARE DE FORTE, ORGANIZARE PERFECTĂ A MUNCII

COMBINELE—din lan în lan, 
de la o unitate la alta

DÎMBOVIȚA

Semănatul culturilor succesivePretutindeni miile de mecanizatori și cooperatori desfășoară o activitate febrilă pentru stringerea recoltei, cit mai repede și fără pierderi. în județul Ilfov, pină seara tîrziu, combinele — cele mai prețuite utilaje agricole în aceste zile fierbinți — nu contenesc lucrul nici o clipă. Mecanizatorii lucrează cu acea dăruire, hotărîre și sănătoasă ambiție de a fi primii in vasta întrecere pentru piinea țării. Am spune că și rezultatele sint pe măsura acestei intense activități. Pină in seara zilei de 17 iulie a.c. s-a recoltat peste 50 la sută din suprafața de 130 389 ha cultivate cu griu. Se lucrează cu o viteză zilnică de circa 10 000 ha pe zi, ceea ce dă garanția că in 6—7 zile bune de lucru recoltatul se va încheia. De fapt unele unități au terminat, iar altele sint pe terminate cu stringerea griului. Gheorghe Țiru, directorul I.A.S. Belciuga- tele, îmi spunea că la 20 iulie se termină de recoltat griul de pe întreaga suprafață de 3 085 ha. îndată ce u- nele ferme au terminat de strins recolta de griu din cimp, combinele, cit și celelalte utilaje agricole au fost repartizate la ferme rămase mai în urmă. Concomitent cu recoltatul a fost eliberat terenul și s-au a- rat și însămințat 850 ha cu culturi succesi

ve din cele 1 100 ha planificate. Un rol de seamă au măsurile luate pentru buna organizare a muncii. în cadrul I.A.S.-ului munca a fost organizată in patru formații de lucru, fiecare cu cite 10 combine. Cum este firesc, cea mai mare contribuție o aduc mecanizatorii de pe combine. Ei sint stimulați prin premiile acordate zilnic. Pină acum, 20 din cei 40 de mecanizatori au depășit, în mai . multe rinduri, norma de recoltat, rea- lizind cite 35—40 tone pe zi, față de 25—30 tone cit e prevăzut. Printre aceștia se numără și Mihai Răca- ru. Ion Călina. Mihai Constantin, Marin Mi- halache. Ion și Gheorghe Nedelcu.O intensă bătălie pentru stringerea recoltei desfășoară mecanizatorii și cooperatorii din Gurbănești. Cele 13 combine, din care 5 „Gloria", lucrează cu o viteză de 110 ha pe zi în două puncte de lucru. Pină in seara zilei de 18 iulie s-a strins griul de pe mai bine de jumătate din cele 750 ha cultivate. Și la această u- nitate sînt condiții ca, în citeva zile bune de lucru, recoltatul griului să se încheie cu ■rezultate bune.îi/ multe unități timpul este drămuit, utilajele sint atent repartizate la diferite lucrări, acolo unde este cea mai mare nevoie. Coope

ratorii din Fundulea au recoltat peste 600 ha din cele 1 293 ha cultivate cu griu. Concomitent lucrează la strinsul mazărei de pe cele 140 ha. Pină acum au și dat gata 100 ha cu mazăre. Suprapunerea perioadei de recoltare la cele două culturi, din care nici una nu poate fi amînată, duce la un plus de atenție pentru intensificarea ritmului de lucru.Acum, cind multe u- nități se apropie de „finișul" recoltării, este necesară multă operativitate la redistribuirea utilajelor. Cind eram pe terminate cu aceste însemnări, am primit de la comitetul de partid Budești vestea că cele patru cooperative agricole și întreprinderea agricolă de stat din localitate recoltează ultimele hectare cu griu. Au terminat de strins griul și cooperativele agricole Măgura. Fla- căra-Răsuceni, Gruia, Vlasinu și sint pe terminate cooperativele Ciolpanu, „30 Decembrie", Snagov, Balo- tești, Butimanu. Organele județene, anunțate imediat, au luat măsuri de redistribuire a combinelor la alte u- nități agricole. Acum, combinele trec rapid din lan în lan și de la o unitate invecina- tă. la alta, necontenind activitatea pînă la stringerea întregii recolte de. griu.
FI. CEAUȘESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

— imediat după recoltat
în județul Dîmbovița urmează a fi insămințate, în acest an, circa 20 000 de hectare cu a doua cultură. Au fost luate măsuri ca, in fiecare unitate, munca să se desfășoare in flux continuu, astfel incit culturile succesive să fie insămințate imediat după recoltat. La cooperativele agricole Băleni Sirbi. Mărcești, Uli- ești, Bilciurești și Cojasca, echipe special alcătuite lucrează la balotatul și transportul paielor, la pregătirea terenului. Cooperatorii din Băleni, de pildă, au însămințat cu porumb siloz întreaga suprafață de 52 ha. La Vișina cooperatorii string intreaga cantitate de pleavă și o depozitează. Aici, în urma combinelor, tractoarele pre

gătesc terenul și îl însămînțează. Pentru a urgenta semănatul celor 2 250 ha de culturi succesive în raza consiliului intercooperatist Bilciurești, direcția agricolă județeană a deplasat suplimentar 20 de tractoare.Pină in prezent, pe județ s-au însămințat cu culturi duble suprafețe mici l'ață de posibilități. Este necesar să se repartizeze mai multe forțe la eliberarea și pregătirea terenului în- urma combinelor pentru a putea încheia insămințârile intr-un timp cit mai scurt.
Constantin SOCI
corespondentul „Scînteii*

Se lucrează neîntreruptIn județul Argeș, recoltatul griului de pe cele 29 000 de hectare, a- parținind cooperativelor agricole a început din plin cu citeva zile in urmă. La această mare acțiune participă mii și mii de țărani cooperatori. mecanizatori, specialiști și conducători din unitățile agricole. în multe unități, combinele lucrează neîntrerupt, in flux cu celelalte utilaje, în așa fel incit drumul din lanuri pină în hambare să fie cit mai scurt. Aceluiași scop servesc și atelierele mobile de depanare — toate organizate cu spirit gospodăresc.Poposim în punctul numit „La cruci" din cadrul cooperativei agricole Izvoru. în lanuri, 9 combine sint urmate, in flux, de autocamioane și remorci, care transportă griul spre bazele de recepție și magazii. Utilajele sînt reglate corect și funcționează continuu, fapt ce a permis

să se atingă randamente peste norme.La cooperativa agricolă din Caldarâm viteza zilnică de lucru a ajuns Ia 50-60 ha. Pină la sfirșitul săptăminii, secerișul va fi încheiat, în lanurile din.Cimpia Burjii, acolo unde acționează combinele, celelalte utilaje, activitatea este în permanență dirijată de președintele Alecu Zornea și inginerul-șef Sever Popa. Pe lingă fiecare combină lucrează cite 3 cooperatori pentru încărcat pleava ; in spate înaintează presele cu săniile după ele și tractoarele ce ară miriștea pentru culturi duble. La 3 combine există un cîntar și un autocamion care transportă griul. Fruntași pe această cooperativă se situează mecanizatorii și cooperatorii Nicolae Avorel. Ion Popa, Constanța Neacșu, Maria Ivam
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii*

® B ©
La 24 iulie

0 NOUĂ TRAGERE 
SPECIALĂ LOTO

trenul).la tragerea spe- 24 iulie se poate de cîte 2 lei, 5

Administrația de stat Loto- Pronosport organizează la 24 iulie o nouă tragere specială Loto, după formula tehnică a- plicată aprilie, tragere atribui premii „Dacia excursii în Bulgaria — Iugoslavia (cu autocarul), excursii in Anglia (cu avionul) și excursii in Austria (cuParticiparea cială Loto din face cu bilete lei și 15 lei, ultima variantă a- vind dreptul de participare la toate tragerile. Se vor efectua 6 extrageri, astfel : extragerea I, obișnuită, de 9 numere diferite din 90; extragerea a Il-a, obișnuită, de 9 numere diferite din restul de 81 ; extragerea a III-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a, suplimentară, de 6 numere diferite din 90 ; extragerea a V-a, specială, de 6 numere din 90 și specială, de 6 numere diferite din 90. în total, se vor 42 de numere cîștigătoare.Depunerea biletelor cîștigătoare se va face pînă în ziua de sîmbătă, 28 iulie 1973, la ora 13, în orașele reședință de județe și pină în ziua de vineri, 27 iulie 1973, ora 13, în celelalte localități.

pentru prima dată la 13 în acest an. La această specială Loto se vor numeroase și importante în bani, autoturisme 1300“ și ,.Trabant 601",

diferite a Vl-a,extragerea extrage

i

CURSE AUTO RAPIDE 

SPRE LITORALSn vederea îmbunătățirii condiții
lor de călătorie în sezonul estival, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a luat o serie de măsuri care vizează sporirea capacității mijloacelor de transport rutiere spre stațiunile de pe litoralul Mării Negre. Astfel, s-au înființat curse auto rapide directe de la Brașov, Cîmpina, Ploiești, Cimpulung Muscel, Pitești și București către Constanța. Pe aceste trasee vor circula autocare moderne, de mare capaci
tate,

f (Agerpres)

Recentele măsuri luate pentru dezvoltarea în ritm mai intens a zootehniei, pentru întărirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a acestei ramuri a agriculturii exprimă atenția deosebită pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă permanent îmbunătățirii aprovizionării populației cu carne, lapte, ouă și alte produse alimentare cu înaltă valoare nutritivă.Abordarea acestor probleme de mare complexitate într-o viziune de largă perspectivă și într-o concepție unitară, studierea corelativă a necesităților dezvoltării accelerate a zootehniei, în devans față de celelalte sectoare agricole, corespunde țelului fundamental al politicii partidului și statului nostru de ridicare necontenită a nivelului de trai al poporului. Tn realizarea acestui obiectiv major un mare rol au pîrghiile economice puternice create prin noile prețuri de contractare și achiziții, care au o riguroasă fundamentare economică, acoperă cheltuielile de producție și asigură obținerea unui beneficiu de circa 10 la sută pentru stimularea intensă a tuturor crescătorilor de animale — atit întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole, cit și producători particulari. Ceea ce aș vrea să subliniez este că măsurile întreprinse o- feră condițiile unei activități economice normale și posibilități mult mai largi peritru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, pentru viitoarea producție de carne și lapte. Pentru că nu este totul să obții venituri mai mari, ci să le folosești chibzuit pentru creșterea mai rapidă a producției. în acest sens, conducerea ministerului nostru a analizat cu toată Seriozitatea și răspunderea sarcinile ce decurg din aplicarea noilor măsuri de stimulare a dezvoltării producției animaliere. în conformitate cu prevederile Programului național de dezvoltare a zootehniei s-au stabilit acțiunile cu caracter prioritar, s-au întocmit programe de dezvoltare pentru fiecare specie de a- nimaie, precum și pentru punerea în valoare a pajiștilor naturale și dezvoltarea industriei de nutrețuri combinate. Aceste programe oferă o perspectivă clară de dezvoltare a zootehniei în perioada 1973—1980.în domeniul aviculturii vrem să urgentăm programul de introducere a bateriilor pentru a mări de 2,5 ori producția de ouă, pe același spațiu construit, acțiune cu efect imediat și care se realizează cu o investiție specifică mai redusă. Urmărim, intre altele, creșterea numărului de ouă livrate la fondul de stat de la 1718 milioane, în acest an, la 2 494 milioane. în 1975. Apreciem că dispunem de linii și hibrizi de păsări cu potențial productiv la nivelul celor din (ari dezvoltate. în ceea ce privește carnea de pasăre, programele se realizează atit in unitățile agricole de stat, cit și în cele cooperatiste. T’e această bază, cantitatea de carne rie pasăre, care a sporit, an de an, de la 21 mii tone in 1968 la 77 mii tone în 

1972, urmează să ajungă la 177 mii tone' in 1975.In contextul preocupărilor actuale pentru dezvoltarea zootehniei se înscriu și măsurile pentru stimularea dezvoltării creșterii porcilor, sector cu o pondere foarte importantă în aprovizionarea cu carne a populației. Statul nostru a alocat un volum mare de fonduri în construcția complexelor industriale pentru creșterea porcilor in unitățile de stat și cooperatiste. Este o bază materială modernă care ne obligă să acționăm energic in aplicarea măsurilor stabilite pentru a

AMELIORAREA RASELOR, MODERNIZAREA 
PROCESULUI DE PRODUCȚIE, 

SPORIREA CANTITÂTII DE EURA1E -
sarcini de bază, acțiuni imediate și permanente 

pentru dezvoltarea zootehniei

tingerea parametrilor proiectați tn toate unitățile crescătoare de porci, în condiții de eficientă economică sporită.în interesul valorificării a noi resurse pentru creșterea producției de carne de porc ne propunem să extindem cooperarea între complexele industriale și fermele de tip gospodăresc, între acestea și gospodăriile populației. Cooperarea concepută pe principii economice, livrarea de purcei și furaje combinate, asigurarea asistenței tehnice vor contribui la atragerea în circuitul economic a multiplelor resurse de care dispun gospodăriile populației. în ceea ce privește calitatea, țara noastră dispune de rase de carne ameliorate, cu însușiri bune, pretabile la realizarea unui raport favorabil intre carne și grăsime.Cel mai complex] program de măsuri pe care îl avem de înfăptuit se referă la creșterea bovinelor, principala specie producătoare de carne și lapte. Atenția prioritară acordată sectorului de creștere a bovinelor este determinată, intre altele, de pro

cesul mai lent de ameliorare a acestei specii. Ținind seama de condițiile favorabile existente pentru creșterea acestei specii in țara noastră, de sarcinile mari trasate de conducerea de partid și de stat în ceea ce privește sporirea producției de carne de vită și lapte, la nivelul ministerului s-au întocmit programe speciale pentru creșterea vacilor de lapte și pentru ingrășarea tineretului bovin. Spațiul nu ne permite decît să prezentăm succint citeva direcții în care vom acționa imediat. Principalele măsuri se referă la obținerea unui număr sporit de

viței disponibili pentru creștere și ingrășare. Numai prin ridicarea indicilor de natalitate Ia vaci de la 70 la sută, cit este în prezent, la 80-90 la sută se pot obține suplimentar 150-200 mii viței pe an. Alte măsuri vizează creșterea în totalitate a vi- țelelor pină după prima tătare, clasarea și sacrificarea celor necorespunzătoare numai după obținerea unui vițel, continuarea acțiunilor începute pentrti organizarea procesului de creștere in ferme specializate, cu tehnologie intensivă de exploatare. Acordăm o mare atenție realizării programului dc ameliorare a taurinelor, restrîngerii numărului de rase pe teritoriu, asigurării taurilor cu valoare zootehnică superioară, din rasele zonate,O acțiune de mare amploare, cu rol deosebit in sporirea producției de carne, este asigurarea condițiilor pentru trecerea in următorii 2—3 ani Ia ingrășarea întregului efectiv de bovine la greutăți mari, de peste 400 kg la tineretul taurin și 500—600 kg la adulte, diferențiat pe rase. în această direcție ne pre

ocupă asigurarea spațiului de Ingră- șare și corelarea capacităților din toate sectoarele agriculturii, în cadrul fiecărui județ, reamenajarea și modernizarea spațiilor existente pentru aplicarea tehnologiei de întreținere pe grătare, care permite dublarea capacității de cazare.în toate aceste acțiuni se prevede sprijinirea mai puternică a sectorului gospodăriilor populației, care deține peste jumătate din efectivele de bovine ale țării. în această direcție există foarte mari posibilități insuficient puse în valoare pentru asigurarea furajelor, folosirea mai

diwmirwi'i wicompletă a construcțiilor, asigurarea reproducătorilor de valoare, preluarea întregului număr de bovine în momentul cind este oferit de producători, acordarea asistenței tehnice și sanitar-veterinare etc.Una din direcțiile fundamentale de acțiune în toate unitățile și zonele țării este asigurarea bazei furajere, pentru că de aceasta depinde intr-o măsură hotăritoare creșterea producției animaliere. Avem in vedere citeva acțiuni de maximă urgență. Mă refer la însămințarea in aceste zile a suprafeței prevăzute cu porumb de siloz și masă verde în cultură succesivă. în acest an s-a prevăzut însi- lozarea unei cantități de circa 12 milioane tone de nutrețuri in I.A.S. și cooperativele agricole. în afara acestor măsuri se vor introduce în circuitul productiv noi resurse. De exemplu, in toamnă, cind cimpul este plin de furaje, se vor însiloza frunzele și coletele de sfeclă de zahăr. Am'prevăzut să însilozăm 1.5 milioane tone din aceste furaje, dar la suprafața cultivată cu sfeclă există resurse pentru 3 milioane de 

tone. O altă acțiune se referă la adaosul de uree in tăițeii de sfeclă de zahăr uscați. pe baza unui procedeu experimentat, ceea ce va îmbogăți conținutul în surse de proteină a acestui nutreț valoros. De asemenea, ne propunem să valorificăm, îndeosebi pentru ingrășarea taurinelor, minimum 500 mii de tone de ciocălăi măcinați, care prin „înnobilare" cu uree și melasă ajung la valoarea nutritivă a finului.Pentru anul viitor avem în vedere îmbunătățirea structurii culturilor în favoarea celor care dau maximum de substanțe nutritive la hectar. în condițiile extinderii chimizării, mecanizării și irigațiilor. Ne-am propus, de pildă, să mărim suprafața cu sfeclă furajeră de la 50 000 hectare în acest an la peste 100 000 hectare, pentru că această cultură poate asigura cel puțin 80—100 tone furaj la hectar.în repetate rinduri, in documentele de partid și de stat s-a atras a- tenția asupra necesității îmbunătățirii celor 4.4 milioane hectare de pajiști naturale. întrucît fertilizarea are cea mai mare eficiență in creșterea producției de iarbă s-a prevăzut ca, anul viitor, să se aplice 100 000 tone de îngrășăminte chimice substanță activă pe pajiști, cantitate dublă față de anul in curs, dar încă insuficientă. De aceea, 'ministerul a indicat folosirea acestora cu mai multă chibzuință, acolo unde pot da cel mai mare spor de producție. Totodată, se va urmări fertilizarea unor suprafețe mai mari de pajiști și culturi furajere cu îngrășăminte organice în preajma fermelor zootehnice.Pentru creșterea mai rapidă a producției animaliere urmează să fie luate în continuare măsuri în domenii foarte importante -privind realizarea programului de construcții zootehnice, extinderea mecanizării în ferme și pentru producerea și recoltarea furajelor, îmbunătățirea asistenței sanitar-veterinare, dezvoltarea cercetării științifice adecvate cerințelor actuale. Se are în vedere și îmbunătățirea soluțiilor tehnologice șî constructive la unitățile existente în producție, precum și introducerea unor tehnologii mult îmbunătățite la construcțiile noi în vederea creșterii producției și productivității muncii, realizării unor indiei de rentabilitate corespunzători, care să asigure dezvoltarea in perspectivă a fiecărui sector.înfăptuirea sarcinilor mari trasate de conducerea partidului și statului nostru, realizarea prevederilor Programului , național de dezvoltare a zootehniei impun o și mai mare concentrare a eforturilor tuturor lucrătorilor din zootehnie, a specialiștilor, o muncă intensă, neobosită, de zi cu zi, în tot cursul anului, așa cum reclamă specificul acestei ramuri de bază a agriculturii noastre.
Ion MOLDOVAN
odjuncț al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor

La Combinatul chimic

din Făgăraș

0 importantă
producție suplimentară

vitezei și prin parame- tempera-

La începutul acestui an, Combinatul chimic din Făgăraș s-a văzut pus intr-o situație destul de dificilă. Cererile ferme la mase plastice pc acest an, atit pentru beneficiari interni, cit și externi depășeau cu mult capacitatea combinatului. La început părea o problemă de nerezolvat intr-un termen scurt, intrucit aceasta presupunea crearea unei capacități de producție corespunzătoare, fiind nevoie de fonduri și timp.După o analiză temeinică, șeful secției mase plastice, inginer Petre Țurea. împreună cu cei mai apropiați colaboratori au găsit soluția : sporul de producție solicitat să s.e realizeze prin creșterea randamentului instalației existente. în acest scop, s-a acționat in citeva direcții precise și, in primul rind, s-a mărit randamentul tăvălugilor care vălțuiesc masa plastică, prin mărirea periferice a valțurilor intensificarea unor trii tehnologici ca tură, și debit. Pe de altă parte, operația de vălțuire a fost mecanizată in totalitate. în cazul novolacului solid, una din materiile prime de bază, accentul a fost pus pe optimizarea procesului de producție, realizat prin citeva măsuri mai importante, între care supraetajarea autoclavelor, ceea ce a avut ca rezultat creșterea capacității de încărcare și diminuarea procesului de. coroziune a acestora. E- fectul : capacitatea de producție a autoclavelor s-a dublat. Tot astfel s-a acționat și in cadrul celei de-a doua materii prime de bază : frigofenul. Studiul întocmit de conducerea secției s-a dovedit și aici la fel de ingenios și eficient.însumate, sporurile de producție realizate de colectivul secției, la care o contribuție de seamă au adus-o, alături de șeful secției, inginer Gheorghe Țurea. maiștrii Gheorghe Cor- dan. Gheorghe Bogdan și loan Tânăsescu, se ridică la o valoare de peste 40 milioane lei, numai in acest an.
NîcoJae MOCANU
corespondentul „Scînteii• #
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Cîteva date concludente despre exportul nostru de mașini-unelte : în anul trecut, volumul acestuia a fost de 4,5 ori mai mare față de a- nul 1965, urmînd să crească, pînă la sfîrșitul cincinalului, de 2 ori comparativ cu nivelul actual ;, mașinile- unelte fabricate în România au devenit astăzi cunoscute în peste 40 de țări, atît în cele aflate pe calea industrializării, ternic vedere R. F. Elveția, „carte acesta, cinci luni, planul de export pe ansamblul centralei industriale de resort nu a fost îndeplinit integral), unitățile producătoare de mașini-unelte și-au intensificat eforturile și au încheiat cu bune rezultate primul semestru ; sporirea volumului producției și al exportului a fost însoțită de îmbunătățirea structurii acestora, prin realizarea de mașini și agregate de înaltă tehnicitate,. cu parametrii tehnico-e- conomici riori redus, înalt de tizare : vat este ponderii lui de unelte grele (cum sînt strungurile- carusel, mașinile de alezat și frezat ș.a.), care se va ridica, în acest an, la peste 43 la sută din totalul producției respective ; în dezvoltarea capacităților de ducție în uzinele consacrate, au acumulat o mare experiență dispun de cadre calificate, extinderea cooperării cu țările socialiste, cu firme din alte țări au făcut posibilă afirmarea pe piețele externe a unei game de peste 50 de tipuri de mașini-unelte, în condiții de competitivitate crescîndă.Sînt realizări care fac cinste colectivelor unităților din acest sector, constituind o serioasă bază de noi progrese pentru a situa exportul de mașini-unelte, sub raport cantitativ șl calitativ, pe o treaptă superioară. O asemenea apreciere ne-a fost confirmată întru totul la Centrala de mașini-unelte, mecanică fină și scule din Capitală, cit și la întreprinderea de mașini-unelte și a- gregate, a cărei producție se exportă în proporție de 60 la sută. Deși majoritatea tipurilor de mașini care se vînd peste hotare au fost asimilate recent în producție, totuși, ele sint supuse unui proces continuu de îmbunătățiri, pe multiple planuri, pe cit posibil chiar din faza de proiectare, în funcție de solicitările clienți lor externi. La Institutul de cercetări și proiectări din cadrul centralei au fost concepute produse moderne, cum ar fi strungurile-carusel și frezele cu afișaj de cote, care, de altfel, au și fost introduse în fabricație. Iar la Institutul de proiectări pentru mașini și agregate se

cit i dezvoltate industrial, Germania, ceea ce de vizită"
altele pu- punct ar Franța, conferă

și în din cum Italia, le conferă o onorabilă. Anul după un start mai lent (in
de fi

definitivează realizarea în serie a u- nor noi mașini-unelte cu comandă- program (numerică sau secvențială).Tot atît de stăruitoare sînt și eforturile colectivelor de muncitori, tehnicieni (și ingineri din unitățile producătoare din cadrul centralei de la Arad, Oradea, Sibiu, Suceava, Cu- gir, Tîrgoviște ș.a. — pentru execuția mașinilor-unelte in cît mai bune condiții, Ia parametrii calitativi superiori.— Cu toate strădaniile noastre de intensificare și diversificare a producției de mașini-unelte — ne spunea tov. Teodor Gorceag, director general adjunct al centralei — nu reușim încă să satisfacem, așa cum se cuvine, necesitățile dezvoltării e- conomiei naționale și cererile la export. De aici și nemulțumirile unor clienți în legătură cu nerespectarea graficelor de livrare sau a cantită-

gust" din București și întreprinderea constructoare de mașini din Reșița — nu ne satisfac încă în mod corespunzător cerințele, atît sub aspect cantitativ, cit și în ce privește calitatea pieselor livrate. Cît despre furnizarea de aparataj electric (motoare, tablouri de comandă ș.a.), prea des este nevoie de intervențiile conducerii centralei de automatizare pe lingă unitățile producătoare pentru ca acestea să-și onoreze obligațiile contractuale.într-adevăr, o cercetare atentă a modului de desfășurare a cooperării pentru producția de mașini-unelte dezvăluie unele deficiențe care nu mai pot fi tolerate. Majoritatea producătorilor de mașini-unelte — și așa în număr restrîns — își execută cu mijloace proprii cea mai mare parte a subansamblelor și reperelor
Preocupări și acțiuni pe planuri diverse pentru

supe- și gabarit cu grad automa- de rele- sporirea exportu- mașini-
ACTIVIZAREA EXPORTULUI

DE MAȘINI-UNELTE
fine, pro- careȘi

jilor și altor condiții prevăzute în contractele încheiate.— în ce constau cauzele acestor deficiențe și ce preconizați pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate ?— Este vorba de un complex de cauze, de natură subiectivă și obiectivă. Cel puțin două au însă, după părerea mea, ponderea cea mai mare în perpetuarea dificultăților întîm- pinate în realizarea ritmică și integrală a planului. în primul rind, problema asigurării cadrelor calificate este încă nerezolvată. Menționez că pregătirea în ritm intens a forței de muncă specializate, ridicarea calificării tehnico-profesionale figurează consecvent pe. agenda acțiunilor noastre să realizăm în cipalele mașini, de utilizare a schimburi. Aș vrea să subliniez, totodată, însemnătatea muncii politice desfășurate în vederea stabiliză- . rii cadrelor, mai ales în meseriile deficitare. Se cuvine remarcată, în acest sens, inițiativa Comitetului de partid al municipiului București, ca un număr de muncitori intrați la cursurile de pregătire, prin contribuția tuturor uzinelor din Capitală, să fie repartizați cu precădere la . întreprinderi de importanță deosebită pentru economie, printre care al doilea rînd, per- deficiențe în cola- uzine. Asigurarea continuă să rămină unii din-„23 Au-

prioritare. Sperăm timp scurt, la prin- un coeficient optim acestora — în trei

și I.M.U.A.B. în sista o serie de borarea eu alte pieselor turnate un deziderat neîmplinit ; tre. principalii furnizori -
Prospect comercial

„PETROLEXPORT— întreprinderea de stat pentru comerț exterior „PETROLEXPORT", cu sediul in București, Bd. Gh. Gheorghîu-Dej nr. 29 — ne spunea ing. IOAN DAVID, directorul acestei unități economice — are drept obiect de activitate exportul și importul produselor petroliere. Recent s-au împlinit 25 de ani de la înființarea I.S.C.E. „Petrolexport" —> un sfert de secol, care a marcat transformări structurale...
Concret...— Mulți s-au obișnuit cu ideea că România este o țară exportatoare de petrol ; în realitate altfel stau lucrurile. Nu livrăm petrol brut, ci 320 de sortimente derivate, cu grad ridicat de prelucrare. Volumul unor asemenea exporturi a fost anul trecut de aproape mai mare decit în 1950.

lizată în S.U.A. Se valorifică foarte bine și produsele secundare (cocs de petrol, parafină, acizi naf-— ' ----- ... =.. ----- nuteniei) care, cu ani în urmă, făceau obiectul .exportului.
— Spuneați că „Petrolexport' 

se ocupă și de importuri.

3 ori

— Care sînt produsele 
Here mai importante pe 
le exportă I.S.C.E. 
port" ?

petro- 
care 

„Petrolex-

— Aș aminti, în primul rînd,. combustibilii și carburanții (benzine auto și de avion in 15 tipuri) și motorine. De asemenea, foarte solicitată este și păcura — una din cele mai bune din lume, datorită conținutului scăzut în Ponderea cea mai mare în structura exporturilor o au însă uleiurile, care se livrează in sute de tipuri, față de numai 10 la începutul activității. Industria noastră de prelucrare a petrolului poate satisface practic orice cerere, la orice tip de ulei, conform dorinței fiecărui client extern.

— începînd din 1969 a apărut necesitatea importurilor, atît pentru satisfacerea nevoilor tot mai mari ale economiei naționale, cit și pentru asigurarea excedentului pentru export. în acest an importăm citeva tone de țiței, care sint prelucrate de industria petrochimică. La ora actuală importul reprezintă 39 la sută din volumul activității întreprinderii.
sulf. — Care sînt partenerii I.S.C.E. 

„Petrolexport" 1

— In ce măsură produsele 
exportate sînt competitive ?— Dacă la începutul activiiății noastre, benzinele, de exemplu, aveau o cifră octanică ce nu depășea 70, azi livrăm aproape numai benzine de 98. De asemenea, diversificarea sortimentului de uleiuri s-a făcut ținînd seama de progresele tehnice înregistrate în . producția de motoare ; exportăm, astfel, uleiuri eu caracteristici superioare, indici de viscozitate inaltă (peste 90), cu temperaturi de inflamare ridicate și punct de scurgere cit mai coborît. în condițiile dezvoltării petrochimici românești au apărut și sortimente care la export sînt deosebit de competitive. E vorba de produsele aromatice (benzen, toluen. xilen, orto, meta și paraxilen), de' o puritate extrem de ridicată, care în lume nu poate fi comparată decit cu aceea rea-

— însușirile produselor petroliere românești, gama sortimentală largă de care aminteam ne-au permis să avem relații cu 500 de firme din aproape 80 de țări, aflate în patru din cele cinci continente ale lumii. U.R.S.S.. R.S.C., R.P.Chineză, R.D.G., R.F.G., Franța, Olanda, S.U.A., Italia. Japonia, Brazilia, Egipt. Iran, Liban, Siria sint numai cîteva din țările cu care avem relații comerciale. Pentru a valorifica mai bine mărfurile, cu o eficiență sporită, s-a a- doptat o nouă formă de comerț : societățile mixte de desfacere. Asemenea organisme există in Grecia (ELPEX), Liban (MEROL), Italia (DALPEX) 'și se depistează posibilități de extindere, a acestora. Avînd in vedere că cerințele de produse petroliere pentru piața internă și externă continuă să crească și in următorii ani — ca urmare a sporirii ponderii petrolului în balanța energetică mondială, dezvoltării dinamice a tehnicii și a industriei petrochimice românești — I.S.C.E. „Petrolexport", întregul colectiv vor desfășura și in viitor o asemenea activitate care să asigure o participare eficientă a țării noastre la schimbul internațional de valori, materiale.
Radu HORIA

legate de realizarea acestora, ceea ce influențează negativ asupra nivelului productivității muncii și, implicit, generează un volum exagerat al cheltuielilor de producție, întîr- zieri în onorarea contractelor cu diferiți beneficiari din țară și parteneri comerciali de peste hotare. Iată însă că și aceste probleme vor fi soluționate neîntîrziat, cît mai eficient.— Producția mașinilor-unelte a stat întotdeauna in centrul atenției conducerii noastre de partid și de stat, preciza directorul general adjunct al centralei.Corespunzător indicațiilor conducerii partidului, se află în curs de a- plicare un amplu program de măsuri menite să asigure.participarea la producția de mașini-unelte, în special de mașini grele, a întregii industrii constructoare de mașini. O serie de sub- anșamble și repere urmează să fie executate, conform studiilor în curs de elaborare, de întreprinderi specializate din țară, indiferent de ministerul coordonator, începind cu unitățile metalurgice și terminind cu cele ale industriei locale.Cu același prilej s-a recomandat să fie intensificate preocupările pentru extinderea și diversificarea coo-

Uzina de București și-a lioane lei ' va'lutămașini depășit electrice cu 5 mi- prevederile planului-. semestrial de export. La toate produsele pe , care întreprinderea le-a expediat peste hotare, în cadrul prevederilor contractuale pe care le-a încheiat cu firme din 47 de țări, livrările au fost superioare prevederilor. Trebuie semnalat, de asemenea, faptul că, în primele 6 luni ale anului, ponderea produselor noi în totalul exporturilor întreprinderii a depășit 20 la sută. Astfel. in Turcia. R. F. Germania. Franța și Italia se exportă noul tip de motor pentru macara cu frină electromagnetică inclusă, in R. P. Bulgaria și Grecia — con- vertizoare de sudură- de 315 A, ■iar în Pakistan — grupuri electrogene de 80 kVA. în relațiile de comerț exterior ale uzinei bucureștene au apărut și alte forme complexe intre care cooperarea in producție. Pe a- ceastă bază, de pildă, in Mala- yeziâ, Peru și alte țări se fabrică grupuri electrogene și grupuri de sudură cu participare românească.
Sint multiple posibilitățile de creștere a eficienței exporturilor, unele dintre acestea fiind analizate in ziarul nostru, în cadrul ciclului de articole elaborate pină acum cu sprijinul organelor Ministerului Finanțelor. Continuind seria acestor analize aducem astăzi în discuție citeva aspecte ale eficacității tranzacțiilor comerciale pe credit, recunoscute pentru contribuția lor la ciștigarea unor noi clienți, la păstrarea altora ș.a. Subliniind că este deosebit de importantă încasarea cit mai rapidă a contravalorii mărfurilor, preferîndu-se plata imediată. menționăm c;î unele produse se vînd de regulă pe credit, respectând u-se anumite reguli. E- sențial, în astfel de cazuri, cind plata mărfurilor cumpărate se face de către clientul extern la un oarecare! interval de timp după livrarea lor, este să se obțină toate avantajele la ' care are dreptul exportatorul-creditor. Cu alte cuvinte, se impune ca fiecare credit să fie ga- • rantat, rambursabil în orice moment, să se perceapă o dobindă rațional calculată, echitabilă parteneri de contract și, în fine, să se eșaloneze în mod judicios încasarea ratelor — ritmic și în funcție de necesitățile de plăți externe ale creditorului-ex- portator.Ocupindu-se îndeaproape

pentru ambii

Baltice circu- de mult doar dune — ne depănîndu-și Aurel

de cind s-a oficial stațiu- pot spune că este bine apre-

Vîorel POPESCU

perării în producția de mașini-unelte cu intreprinderi de profil din alte state. După cum pentru promovarea cit mai eficientă a exporturilor țării noastre de mașini-unelte, eforturile susținute, depuse în sfera producției, trebuie completate cu măsuri corespunzătoare pe planul comercializării. Ce se preconizează in acest domeniu ?Ne-am riotat cîteva din acțiunile în curs de realizare sau care vor fi înfăptuite in perioada următoare. Prin societățile mixte de comercializare din Franța, Italia, Liban, ca și pe baza înființării de noi societăți, se va lărgi exportul nostru de • mașini și utilaje. Va fi extinsă aria geografică a reprezentanților comerciali, creindu-se astfel condiții pentru desfășurarea unui programcomplex de prospectare și depistare a unor noi piețe. In acest scop se va intensifica munca de propagandă și publicitate, mărin- du-se difuzarea de materiale tehnico - comerciale, bine fundamentate, în măsură să contribuie la pro- moyarea exporturilor, în special de mașini noi. Pentru asigurarea unor livrări ritmice în tot cursul anului, ținînd seama de caracterul ciclic al producției unor furnizori, se are în vedere posibilitatea organizării unor depozite care să posede in permanență o gamă sortimentală completă, corespunzător cererilor pieței externe. Se' urmărește, totodată, semnarea cu partenerii externi a unui număr cit mai mare de contracte de lungă durată, care să garanteze continuitatea și stabilitatea desfacerilor.Realizarea acestui program obligă atît pe producători, cit și pe exportatori la o mai bună organizare a „service“-ului, activitate fundamentală in promovarea exportului pe alte piețe externe și în menținerea piețelor existente. în acest scop, ar fi utilă înființarea unui compartiment specializat, care să aibă In sarcină desfășurarea acestei activități, mai cu seamă in străinătate. Ceea ce presupune crearea unei largi rețele de centre de „service", dotate eu piese de schimb și tehnicieni permanenți, de înaltă calificare. Fapt este că înfăptuirea complexului de măsuri, prin conjugarea eforturilor producătorilor și exportatorilor, va contribui,, fără îndoială,, la folosirea mai eficientă â potențialului tehnic- și uman de care dispun întreprinderile, va asigura un nivel tehnic și mai ridicat și o competitivitate superioară mașinilor-unelte românești pe piața externă.

Cu asistență tehnică
și proiecte românești

de derularea judicioasa a unor asemenea tranzacții, mulți dintre exportatorii din țara noastră au înregistrat — după aprecierea tov. Nazim Izet, director in Banca Română de Comerț Exterior — bune rezultate economice. Iată, de pildă, „Mașinexportimport" a vindut unei firme un număr mașini-unelte',

— Pe aici, rarii vizitatori ai acestei zone a Mării Iau nu printre spunea, amintirile, ing. Piso. ,Și acum ? Iată-ne pe aleile denumite simbolic cu nume de păsări (Kilbitzweg, Dros- selweg, Lerchenweg) ale noii localități apărute pe harța R. F. Germania : /.Weissen- heuserstrand" (fotografia de jos). De o parte și de alta a drumului asfaltat, printre arbori și mii de flori, se înalță construcțiile tinerei stațiuni maritime ridicate de Antrepriza română de construcții și montaje — ARCOM.— în baza unui contract încheiat între întreprinderea noastră de construcții și firma germană Bader-Tou- ristik KG din orașul Ltibeck, landul Schels- wig Holstăin — ne precizează însoțitorul nostru, care este și șeful șantierului — am construit aici un centru de odihnă, pe o suprafață de 208 000 mp, mai înainte total nelocuită. întregulcomplex turistic este dimensionat pentru4 000 de persoane, care au și început să ocupe cele 57 de bungalow- uri, 27 de blocuri și 5 hoteluri. „Apparthotel an der Diine", de pildă, dispune de 300 de camere, iar „Gesun- dheitshotel" — de 200.Dacă adăugăm la toate acestea alte 3 săli de restaurant, o sală de festivități, discoteca, bowling-ul, su- permagâzinul, oficiul poștal, clădirea autorităților locale ș.a., .avem. . o imagine de anșamljlu _ a acestei stațiuni realizate de ARCOM.Cum este apreciată- activitatea constructorilor "români ? Șeful de șantier ne-a sugerat Să

discutăm cu „proprietarii” stațiunii. Consemnăm pe scurt citeva opinii :• — Puteți vedea dv. înșivă cît este de frumos totul — ne-a invitat amabil să trecem pragul noilor construcții dl. Hans Ahr- weiler, directorul administrativ al comple-
Aprecieri poziti* 
ve la adresa ac- 
tivitâfii între
prinderii AKC0M 
în R.F. Germania

— Eu mă- ocup de problerpele economice și comerciale — ne relata ing. Traian Pau- lian — de aprovizionarea cu materiale necesare construcțiilor, în acest scop, prospectăm. in primul rind, piața românească și apoi pe aceea din R.F.G., pentru a cumpăra materiale (o- țel-beton, cărămizi, tîmplărie, utilaje ș.a.) de la firma de specialitate cu produsele cele mai convenabile sub aspectul calității, prețului, condițiilor de livrare și de garanție.,— Care este ideea ?...— Dezvoltarea unei de tre

romanești de comerț exterior care promovează astfel de modalități în exportul lor, între care tractor", export",„Confex", trialâCerința majoră, cu stringență de toate a- ceste unități, vizează obținerea unor rezultate econo-
a

„Auto- ,,Dacia", Petrol- „Românoexport", Centrala indus- buinbacului ș.a. urmărită

xului. Sintem foarte mulțumiți de ceea ce s-a realizat, mai ales dacă avem în vedere volumul mare al lucrărilor și faptul că, într-un termen foarte scurt, a apărut o nouă localitate, formată din clădiri moderne, excelent construite.La rîndul său, dl. Jurgen Haltermann, conducătorul firmei germane' a precizat : „Sînt doar cîteva săp- tămîni deschis nea și aceasta ciată. Obiectivele construite sînt, calitativ, dintre cele mai bune. Aceasta se datorește colaborării dintre cele două firme. Este, desigur, o premisă favorabilă pentru ARCOM de a contracta și realiza și alte obiective".Pornind de la aceste aprecieri, am considerat necesar să vedem ce probleme se ridică in asemenea împrejurări, cum trebuie acționat ca lucrările de acest gen să stimuleze .creșterea, • volumului .exporturilor. Despre aceste două aspecte am discutat cu specialiști ai ARCOM- ului, aflați pe șantierul amintit.

asemenea forme comerț exterior buie să stimuleze exportul de mașini și u- tilaje, instalații și e- chipamente, materiale de construcție. De pildă, am găsit — deși nu e sarcina noastră — cumpărători pentru uși celulare ; ca am informat di- delegați ai fos- CSEAL, ai CIL și „ILEXIM",
10 000 atare, verși tului Pipera dar nu s-a făcut nimic. Apoi, omologarea unor produse — realizate pe instalații a- similate după licențe străine sau pe cele românești — conform normativelor internaționale specifice fiecărei țări, este adesea întirziată de către ministerele producătoare și exportatoare de specialitate, ceea ce împiedică folosirea materialelor respective. Suplețea, adaptarea rapidă a furnizorilor de materiale de construcții și utilaje, specifice acestui important sector al exportului, la cerințele pieței externe constituie elemente esențiale ale sporirii eficienței activității de engineering și a comerțului nostru exterior in general.
Geoiqe POPESCU

deamna sa atragem serios atenția. Concret, „Mașinexportimport" (de altfel, evidențiată pină acum) a încheiat un contract cu o firmă privind vinzarea pe credit a unor mașini pentru pilit bile de rulmenți. Garanția creditului ? Ca și inexistentă și, incredibil, dobinda stabilită este egală cu comisionul a-r
a

perfectate și valorificate?
prin credit garantat, rambursabil eșalonat (la 12— 24—26 luni), cu o dobindă avantajoasă pe an. Aceeași întreprindere românească de comerț exterior a livrat strunguri unui client ; jumătate din contravaloarea mărfurilor exportate s-a încasat imediat, ..la vedere", cum se spune, iar cealaltă jumătate se va achita după 16 luni, interval in care creditul este a- sigurat cu o garanție bancară și se percepe o dobindă foarte bună. Cursul de revenire realizat la a- ceste tranzacții de export : foarte bun.Am putea cita. în continuare, și alte intreprinderi

mice superioare, mai mult cu cit valoarea exporturilor pe credit crește de la an la an. în general. ele nu admit in ruptul capului ca, pe a- ceastâ cale, prin livrări de mărfuri pe credit, să se' deprecieze cumva eficiența acestor schimburi. Și este bine să se înțeleagă clar : livrarea de produse pe credit nu reprezintă nicidecum o modalitate de a vinde unele mărfuri oricum, fără a avea în vedere obținerea unei eficiente economice superioare.Nu intimplător insistăm asupra acestei probleme ; inseși faptele petrecute in cadrul unor unități ne în-

cordat clientului — acesta fiind chiar cumpărătorul direct al mașinilor respective. Și toate acestea, în condițiile, in care prețul realizat se situează cu mult sub cel de plan. Cum s-a ajuns la încheierea unei atari tranzacții ?— Pur și simplu, nu am obținut mai mult — ne-a răspuns tov. Sebastian Si- mionescu, director adjunct la „Mașinexportimport". Și această gistrat export printreDar cind producătorul — in speță, Uzina mecanică din Plopeni — nu se ocupă cu
situație s-a înrola produse al căror ar trebui să fie cele mai eficiente.

stăruință de modernizarea acestor mașini-unelte, de asigurarea pieselor de schimb și a unui „service" corespunzător, noi, comer- cianții. nu avem ce face.— Poate răspundere Plopeni nu necesitatea nătățiri ?....— Directorul tehnic al
că factorii de ai uzinei din au sesizat încă acestor îmbu-

u.zinei a fost, numai anul trecut, de multe ori în străinătate ; peste hotare s-au deplasat și unii din tovarășii care lucrează în compartimentul de proiectare și sectoarele de producție ale întreprinderii. Ei au discutat cu clienții din străinătate, știu ce li se cere și ce trebuie să facă. Un vraf de dosare, cuprinde protocoalecheiate de „Mașinexportimport", uzina din Plopeni și clienții străini — s-a a- cumulat în timp ; ele cuprind detaliat toate măsurile necesare pentru ca eficiența exportului acestor mașini să crească. Multe dintre aceste măsuri au

caro in

Valoarea contractelor externe încheiate de Institutul de cercetări și proiectări și de întreprinderile de specialitate din economia forestieră, pentru a- cordarea de asistență tehnică și echipamente, a atins multe milioane de dolari. Pe baza proiectelor și cu sprijinul specialiștilor români au fost date in funcțiune, la parametrii contractați,- fabrici de mobilă, plăci aglomerate din lemn și ambalaje in provincia Avissa- wella a statului .Sri Lanka și peste 200 de kilometri de drumuri forestiere în regiunea Necka din Iran, unde se află ' in construcție un mare combinat de prelucrare a masei lemnoase. Alte întreprinderi pentru producerea de placaje, furnire și mobilă se vor realiza pe baza colaborării cu România în localitățile congoleze Betu și Brazzaville, în districtele nige- riene Calabr. Mashibop și Cal- vanply, la Ndola — Republica Africa Centrală — și în Liberia. La Sofia, Tirana și Pogra- dek — Albania, ca și la Phenian se construiesc, cu proiecte românești și asistență acordată de specialiștii noastră, întreprinderi producerea mobilei, a pentru televizoare și sortimente finite din lemn.
tehnică din tara pentru casetelor a altor

La tîrgurî și expoziții
internaționaleîntreprinderea de comerț exterior ILEXIM din Capitală a expediat zilele acestea un important lot de produse realizate în unitățile de industrie locală din întreaga țară pentru Tîrgul internațional de la Nairobi (Kenya) și pentru expozițiile din Brazzaville (Republica Populară Congo) și Ban- kok (Tailanda). Gama acestor produse cuprinde diferite unelte și scule, articole decorative de interior din lemn, ceramică colorată, sticlă ornamentală gravată, fier forjat, obiecte de turism, .sport și camping, textile artizanale, covoare românești, articole de marochinărie și altele.Produsele industriei locale românești au fost prezentate în acest an la 16 tîrguri internaționale, printre care cele de la Paris, Londra, New York, Miln- chcn, Hanovra, Frankfurt, Hamburg, Goteborg, Milano, La Va- letta, Casablanca, rindu-se de mare Bilbao, bucu- succes.

Produse în premierăLa Uzina mecanică pentru â- gricultură și industrie alimentară din Timișoara a fost asimilată în fabricația de serie ma- . șina, de recolfat mazăre, utilaj complex, de înalt randament, a- flat in prezent în dotarea multor unități agricole din țara noastră. Expusă anul trecut la 6 tîrguri și expoziții internaționale, mașina românească a întrunit aprecieri favorabile din partea specialiștilor străini. Un lot de 10 exemplare a fost încercat în exploatare în R. P. Bulgaria — comportîndu-se foarte bine. Drept urmare, partenerul din țara vecină și prietenă a contractat pentru acest an cumpărarea unui număr de 62 de asemenea mașini, din care 50 au și fost livrate. S-a încheiat, de asemenea, un contract pentru alte 100 de mașini care vor fi livrate in 1974.
rămas însă pe hîrtie. Urmarea ? Eficiența exportului mașinilor respective nu este cea scontată, cea posibil de realizat.Din păcate, cazul exportului pe credit — fără a se asigura o inaltă eficiență din această tranzacție — al mașinilor de pilit bile nu este singular. Unele prevederi dezavantajoase pentru partea română (referitoare la garanția creditului, dobinda stabilită, condițiile de rambursare) au fost incluse și în prevederile contractului încheiat de I.S.C.E. „Autotractor" cu o firmă și în unul semnat de Centrala industriei bumbacului. In fiecare din situațiile amintite, justificările nu lipsesc. Dar nici o justificare, nici o explicație nu poate fi luată în considerație atita timp cit, dintr-o operațiune sau alta de export, nu se obține o eficiență superioară. Este i:n imperativ binecunoscut, subliniat de conducerea partidului nostru : nu facem export de dragul exportului, ci pentru a asigura dezvoltarea economică rapidă, multilaterală a economiei naționale. Ignorarea acestei necesități imperioa- ■ se. reprezintă o graVă eroare, cu urmări dintre cele mai nefavorabile. O eroare care trebuie evitată în permanență, în oricare tranzacție comercială cu partenerii de peste hotare.

Dan MATEESCU
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în acțiunea de perfecționare
Programul I

Față. . de amplitudinea ți plexitatea întregului factorilor mers al
com- revin tuturor bunul organizația de partid din școală trebuie să se situeze în frunte pentru transpunerea neabătută în viață a recentei hotărîri. Noi, comuniștii, avem datoria să intervenim prin mijloace politico-educative . în toate compar- timentele muncii școlare, in spiritul și litera hotărîrii stabilite.Aceasta este una din principalele prevederi ale recentelor măsuri privind perfecționarea învățămîntului. Hptărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român a declanșat momente de profund și exigent examen al conștiințelor, un al contribuției în prezent la

sarcinilor care corp profesoral, răspunzători de învățămîntului,

sever autocontrol proprii aduse pînă modernizarea procesului instructiv- educativ, la ridicarea școlii românești la înălțimea exigențelor epocii noastre.Ne-am bucurat de aprecierile pozitive formulate, dar mai ales am meditat îndelung' la ceea ce avem de făcut abia de acum înainte. Organizația noastră de partid din liceu s-a străduit întotdeauna să răspundă prompt sarcinilor trasate, prin documentele de partid și de stat. De multe ori am analizat îndelung aspecte ale activității noastre de partid și didactice. în urma dezbaterilor s-au luat măsuri corespunzătoare pentru ridicarea întregii activități pe un plan superior, avindu-se permanent în atenție intensificarea eforturilor pentru creșterea responsabilității fiecărui membru de partid, cit și a celorlalte cadre didactice. Acum, in urma hotărîrii plenarei partidului, privitoare la îmbunătățirea și perfecționarea învățămîntului, multe vor mai fi de făcut. Dar există certitudinea unor bune rezultate, pe baza experienței de pînă acum : organizația de partid va desfășura o intensă muncă politică, astfel incit toate cadrele didactice să acționeze concret pentru a traduce neintirziat în viață sarcinile expuse.■ Una din problemele esențiale care va trebui să ne preocupe și pe mai departe este cea referitoare la stimularea cadrelor didactice în vederea perfecționării pregătirii profesionale. Se cer căutate forme și mijloace pentru modernizarea predărilor, pentru creșterea e- ficienței procesului de învățămînt, a nivelului său calitativ. Organizația noastră de partid, folosind experiența pozitivă a unor cadre didactice, a căutat și va căuta să generalizeze fiecare nouă inițiativă didactică valoroasă ; să militeze și să încurajeze acest stil de muncă, care., asigură invățâmintului o eficiență spdrftăij.

lornoi

9,(Ki Curs de limbă rusă.
9,30 O viață pentru o idee î Jo

hannes Kepler.
10,00 Telex.
10,05 Un an de bogate înfăptuiri. 

Film de montaj.
10,30 Muzică populară cu Stan- 

ciu Simion.
Avanpremieră.
Telex tehnico-științific.
Istoria filmului sonor. ,,A- 
ceastă aventură unică — viâ- 

școlii neo-

10,45
10,50
11,10

12.40

UȘOARĂ DE LA MAMAIA
FAPTUL

cruri necesare, care cer eforturi în continuare. Organizația de partid trebuie să dea multă atenție însăși schimbării opticii profesorului in legătură cu metodele de predare. Astăzi, in condițiile unei exigențe sociale deosebite, cînd țara are nevoie de cadre de nădejde, bine pregătite profesional, dar și înarmate cu convingeri ferme, cu sentimente de profundă dragoste și atașament față de partid, este mai 'mult decit oricînd necesară sporirea eficienței educative a eforturilor didactice, in cadrul predării fiecărui obiect de învățămînt, întărirea caracterului a- plicativ al cunoștințelor dobîndite de elevi. De ce să nu spunem ; în această direcție mai sint lipsuri. Biroul organizației de bază din liceul nostru a inițiat în unele adunări generale, cit și în cadrul cate- drelor, dezbateri pe aceste proole- me. Dar nu-i suficient. Ne gindim de aceea în continuare și la alte forme mai eficace.în recenta hotărire se subliniază rolul primordial ce trebuie să revină organizației de partid din școală pentru dezvoltarea muncii de e- ducare comunistă a tinerelului. Iată de ce considerăm că în munca noastră de partid va trebui să dăm o a- tenție și mai mare formării moral- politice a elevilor, pregătirii lor în vederea unei activități utile pe care o vor desfășura după absolvirea școlii. în această direcție au datoria să intervină nu numai diriginții, ci întregul colectiv didactic, organizațiile de tineret, părinții. în acest context, ne gindim să facem mai mult în viitor pentru perfecționarea raporturilor profesor-elev. Biroul organizației de bază a îndrumat or-

ganizația U.T.C. din liceu, an- trenînd un colectiv mai larg de' elevi la diferite acțiuni ; a organizat, de asemenea, unele colocvii în cadrul cabinetului de științe sociale, la care elevii au participat cu mult interes. Una din recentele inițiative s-a bucurat de un larg interes : dezbateri ca, de pildă, cele în legătură cu munca tehnico-productivă, îr.vă- țămintul politic U.T.C. au fost in prealabil înregistrate pe bandă de magnetofon și apoi au constituit fondul de bază pentru analizele ce au avut loc în cadrul adunărilor generale de partid. Aceste metode s-au dovedit bune, membrii de partid fiind puși în contact direct cu părerile exprimate deschis elevi, cu propunerile lor demne luat în seamă.Creșterea rolului conducător organizației de partid din liceu lumina recentei hotărîri presupune, în ultima instanță, răspundere pentru bunul mers al întregii activități. De aceea, perioada vacanței de vară va trebui folosită nu ca un repaus, ci ca o etapă pregătitoare a măsuri consacrate deschiderii ____lui an școlar 1973—1974 în spiritul celor ce reies din hotărire. Acțio- nind_ concret, prompt, oferind cale liberă celor mai diverse inițiative, avem convingerea că vom. reuși să ridicăm pe o treaptă calitativ superioară activitatea întregului colectiv pe linia dezvoltării și perfecționării învățăm întului.
Prof. Valeriu LUNGU 
secretar al organizației de bază 
P.C.R. de la liceul
„Ion Luca Caragiale 
din Ploiești

ța" — Evocarea 
realiste italiene. 
Municipalitatea 
bucureșteanului. 
Telejurnal.

răspunde

de deal in

în pofjda unor greutăți.. »-au obți- i nul progrese in direcția întăririicaracterului aplicativ al predării. Așa, bunăoară, s-a lărgit baza materială a liceului cu încă două laboratoare (chimie organică și fonic) ( necesare unui învă(ămint modern.Desigur, mai sint multe alte lu
(Urmare din pag. I)

13.00
14,00 Tenis de cîmp :

Noua Zeelandă, . ______
..Cupei. Davls" (primele două 
meciuri de simplu).
Telex.
Cunoașteți legile 1
La un an de la Conferința 
Națională a P.C.R.
1001 de seri.
Telejurnal ■ Cincinalul îna
inte de termen. * 1973. — an 
hotăritor.
Festivalul național de 
zică ușoară — Mamaia 
Transmisiune directă. 
Comuniștii în frunte. 
Studioul de poezie. ;.Să 
națiunea spre comunism 
zbor"...
Imagini din Belgia.
24 de ore.
Teleglob : Columbia.

România — 
în cadrul

19.20
19,30

<20,00

21,20
21,45

18,05

Programul II

mu- 
1978.

uree
în

Film documentar : ,,Pe cîm- 
pul albu.
Cîntece și jocuri populare. 

18,30 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului-'. Ultimul 
episod : „Răpitorii“.
.1001 de seri.
Telejurnal « Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.
Cîntece și jocuri de pe Va
lea Șieului. Interpretează an
samblul folcloric al Casei 
de cultură orășenești din 
Bistrița —- judelui' Bistrița- 
Năsăud.
Geometrie dură. Producție a 
studiourilor „Alex. Sabia**. 
Revista economică TV.
Vă invităm la music-hall.
Pagini muzicale de mare 
popularitate. Fragmente din 
cvartete de Mozart și Beetho
ven
Biblioteca pentru
St. O. Iosif.

18,15

DIVERSdouă piese noi: „E un adevăr inutil", de Ion Cristinoiu și compoziția proprie „Mama". Microreeitalul său a impus prin sensibilitate, căldură, ca și prin temperamentul cu care poate stăpini cele mai frenetice ritmuri. O apariție, deci, care o reprezintă, dezvăluind clar roadele unui studiu intens, ale unei vocații veritabile.Cu doi ani in urmă, tot aici, la Constanța, se lansa un tinăr interpret: : CORNELCONSTA NTINIU., El s-a impus prin distincția, muzicalitatea frazării, prin vocea . caldă, frumos timbrată. A lansat cu predilecție cîntece poetice, cum au fost, în recitalul de joi seara, „Floarea de Pautza vom ști Camelia ori „Mi-e sufletul creangă", țiu Profeta. Să notăm microreeitalul său — susținut alături de o bună formație : „Romanticii" — printre reușitele acestui festival.DIDA cintăreață sensibilitate, are o vibrație aparte, cu care iși. încarcă tălmăcirile. Există ceva imprevizibil in cîntul ei, mereu proaspăt, mereu nou, cu care știe să foreze pînă la profunzimea paginii muzicale. Face dintr-un cintec lent, „de suflet", un poem în care și vorbele prind să scinteieze. Calități ce s-au relevat cu pregnantă și în mi- crorecitalul iustinul ieri

Miercuri, in cea de a doua seară a concursului, s-au prezentat, în cea dinții variantă interpretativă, ultimele 15 melodii. Am ascultat cîntece dedicate patriei: „De-a colindat aceste locuri cineva", de Vasile Ve- selovschi, pe versurile lui Mihai Maximilian— solistă Corina Chi- riac, „Cintec", o melodie simplă, armonioasă, semnată de Ilo- ria Moculescu, „Țara unde m-am născut",. de Temistocle Popa. S-au prezentat, de a- semenea, citeva cin- tece de dragoste : „Tu ești primăvara mea"— compozitor Florin Bogârdo, interpretă Mihâela Mihai, „Nu te vreau", de Marius Țeicu, pe versurile ETaviei Buref. in versiunea interpretativă a lui Cornel Constan- tiniu'...Din selecția propusă pentru concurs s-a relevat și preocuparea pentru realizarea unor melodii ritmice, tinerești : „Mi-e inima plină de soare", de Gelu Solomonescu, „Dulce-1 viața și frumoasă", de Vasile Ve- selovschi — solist Dan Spătaru, pentru împlinirea unor poeme muzicale ca : „Seara", de Radu Șerban. sau „Cindva. de mult", de Ion Cristinoiu. Sint doar citeva din cînte- cele prezentate în concurs, asupra calității cărora vom reveni într-o altă corespondență.Ieri seară a început partea a doua a concursului de la Mamaia, primele 15 melodii concurente fiind prezentate in varianta a doua de interpretare, cu același neobosit și competent acompaniament al orchestrei de estradă a Radiotele-

viziunii, dirijată de Sile Dinicu. S-au alăturat interprefllor pe care i-am urmărit in primele două seri : Aurelian Andreescu și Dida Drăgan, propu- nind tălmăciri pentru „Chemarea dragostejs, de Marius Țeicu și, respectiv, „Mi-ai spus că mă iubești". de Mișu Iancu, „Scrisoarea marinarului", de -Valentiu Grigorescu.In cadrul recitalurilor. cunoscuta formație a lui cu a Mihai și miercuri HAI NESCU un recital exuberant, tineresc. L-am găsit pe autorul gărelor tăm", „Fetița zirribet, solistul „Am alergat, după stea", de Marius Țeicu sau de Față de cedentă, Mihai stantinescu se evident, intr-un progres. Cîntecele din repertoriul său — a- dolescentine. primă- văratice, cu cantilene ușor memorabile, cu versuri simple. El pledează consecvent pentru acest gen și a- plauzele publicului a- rată că este convingător, că este intr-adevăr ascultat: cu plăcere.In microreeitalul său MARINA VOICA a știut să-și aleagă un buchet de tece inspirate : ba „E atit de mos", de Camelia călescu, „Tinerețe nu de Remus rescu, „Zilele". Mariuș Țeicu. i de „Gărgărița" Grigoriu. A oferit

Dragoste 
statornică
MamaiaHoria Mocules- acompaniat pe Constan tinescu Marina Voica, seara. Ml- CONSTANTI- ne-a oferitre- șla- „Hai să cin- ,.Papagalul", mea”', „Un o floare1', pe care a lansat o

april". de Sabin, „Nu niciodată", deDăscălescu, 
o de Lauren-„Iubeșle-mă",Ion Cristinoiu. edițiaunor nou-

16.30;

Producție Walt Disney. Regia :

i

Woligang Reilhermun. 
Georqe Sanders

— 3.45; 
la grâ-

Desen animat de lunq metraj.
Cinta Louie Prima, Sterii ng Holloway, Sebastian Cabot șt

iiicepe .vineri : 
11,30; 14;

Porumbescu : 
9,15; 12,30; 16

„ROMANIA - FILM" prezintă

CARTEA JUNGLEI

pre- Con- află, real

cîn- sam- fru- Dăs- bossanova pleca", Teodo- . de alături lui și
seara.

DRĂGAN, de mare

Smaranda 
OȚEANU

grâdi-
15.30;
11.15;

17.30;

De ciirlnd, la hotelul 
mis“ din • Mamaia a 
loc . un jubileu inedit : 
familii de turiști de peste ho
tare implineau un deceniu de 
cind iși petrec, an de an, va
canța pe litoralul românesc al 
Mării .Negre. Cu acest prilej, 
printre altele, s-a făcut și o 
mică statistică. In anul 1963, fa
miliile juno'ra dintre ei erau 
formate din două sau trei per
soane, pentru ca in această 
vară să. numere cu doi sau trei 
membri. în plus. Motivîndu-și 
dragostea statornică pentru li
toralul românesc, unii dintre 
sărbătoriți au declarat că do
resc să revină, aici, în conti
nuare, chiar și cu nepoții 
strănepoții lor. In ce le 
vește, gazdele le-au urat 
mai multe asemenea vacanțe, 
asigurindu-i. că vor fi întotdea
una bucuroase de oaspeți.

„Pădurea"
din oraș

♦

„To- 
avut

11

cit

într-una din zilele trecute, miliția municipiului Cluj a e- fectuat un control asupra autovehiculelor care transportau material lemnos in oraș. Cărăușii întilniți pe drum au fost invitați să arate foile de parcurs, proveniența și destinația încărcăturilor lor. Chestiuni, altminteri, simple, care puteau fi clarificate pe loc cu actele corespunzătoare. Și totuși unii dintre ei nu știau nici ale cui anume sini: materialele respective, nici de unde le-au luat, nici unde au de gînd să le ducă. Să fi găsit dumnealor vreo pădure încă necunoscută prin oraș ? Cert este că, la sfirșitul zilei, . in custodia consiliului popular municipal a intrat o cantitate de aproape 20 m.c. de material lemnos care era transportat fără forme legal».

pindirea cunoștințelor științifice trebuie să evite, unilateralitatea — care se mai constată în unele cazuri — în conceperea și desfășurarea activităților, propunînd așezămintelor de cultură să difuzeze cunoștințe din toate ramurile științei. Numai înțeleasă astfel, adică multilateral, activitatea de popularizare a culturii științifice se poale insera organic in ansamblul sarcinilor actuale, poate contribui la promovarea progresului • tehnic, poate determina creșterea e- ficacității participării celor ce muncesc la viața socială și poate duce, In cele, din urmă, la formarea personalității umane multilateral dezvoltate ; altfel, demersul ei riscă să rămină abstract, rupt de viață, lipsit de rezonanță în conștiința maselor și=, deci, steril. în ceea ce privește metodologia, comisia centrală insistă asupra fionala vitățile dactice matică puțin ciclul de conferințe. Se iriândă, de asemenea, mai buna folosire a cărții, a filmului științific și a expozițiilor itinerante în activitatea de difuzare a științei în mase.Organizațiile de masă și Instituțiile de învățămirit și

necesității ca, pe lingă tradi- expunere. să fie extinse acti- de microgrup și formele di- care permit însușirea siste- a culturii : cursul sau cel reco-
obștești, cultură,

(Urmare din pa&. I)

cu

dăugat meritul deosebit de a fi fost pe de-a întregul un ginditor umanist, necontenit preocupat de problemele naționale, sociale și umane. Printre trăsăturile noi și numeroase pe care le aduce opera lui se află și aceea, călăuzitoare, de a înțelege rațiunea și cunoștințele, e- nergia și „îndrăzneala", ca mijloace îndreptate spre progresul social și uman. Astfel, Cantemir, care se forma spiritualicește la sfîr- fitul erei raționaliste, care a fost veacul XVII, cere imperios echilibrul personalității prin împerecherea valorilor intelectuale, cele morale și civice.O altă notă nouă introdusă de Cantemir în conceptul de civilizație este universalitatea ei. Spiritul larg receptiv al lui Cantemir. deschis spre prețuirea oricărei culturi, a înțeles să valorizeze în chip obiectiv culturile orientale. Dar a- ceastă „idee a unicității civilizației umane" nu vine dintr-o simplă extindere a cunoștințelor, care înglobează culturile turcă, arabă, persană etc, ci dintr-o anume concepție: că și „varva- rii“ trebuie socotiți civilizați dacă dau dovadă de sentimente alese. Prefigurîndu-1 pe Rousseau, Cantemir depășește intuitiv orizontul iluminist, specific primei jumătăți a veacului XVIII, pentru care instrucțiunea reprezintă alfa și omega civilizației și civilizării : Cantemir afirmă răspicat că „învățăturile și (sublinierea

asociațiile oamenilor de știință, ale inginerilor și tehnicienilor, toate organismele care fac parte din Frontul Unității Socialiste — interesate ele însele ca știința să cuprindă masele — trebuie să răspundă prin toate mijloacele ce le sint proprii imperativelor actuale ale popularizării cunoștințelor științifice. Sindicatele, de

fice. La rindul său. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, care coordonează întregul sistem al așezămintelor de cultură. își poale spori contribuția la ridicarea nivelului acestei activități, mai ales prin cadrele de incontestabilă valoare intelectuală care gravitează în jurul universităților populare.
ȘTIINȚA I

exemplu, dispun de o importantă bază materială și de o bogată experiență in activitatea cultural-educa- tivă. care pot fi utilizate cu mai mare eficiență in sistemul difuzării științei și tehnicii : U.T.C., pe lingă dotările de ordin material, poate contribui mult la perfecționarea sistemului de concepere și desfășurare a acestei activități, prin Centrul de cercetări pentru problemele tineretului. ca și prin filialele acestuia ; cooperația a acumulat și ea multiple posibilități de influențare a conștiinței maselor și are în dotare o largă rețea de organisme specializate de care ar putea beneficia și activitatea de răspindire a cunoștințelor științi-
noastră) vredniciile" numai împreună pot fi țuite pentru proaste simple vare obiceiuri ba O re, pentru acele vremi, ne apare azi ca o intuiție de valoare excepțională și ca o semnificativă prefigurare a crezului nostru de azi in miezul umanișt al culturii.Era firesc ca in meditație asupra rostului culturii, gînditorii români să descopere repede eficienta ei pentru scopurile majore ale conștiinței naționale. împrejurările geografico-isto- rice au îndreptat gindurile cărturarilor noștri, înce- pind cu cronicarii, spre problemele de viață ale porului nostru, spre marea și justificarea tenței naționale, spre carea poporului român pe treapta conștiinței de sine, a capacităților și scopurilor sale. Interesele vitale ale poporului român au făcut ca cei mai de seamă cărturari ai săi să se îndrepte nu spre speculație teologică. ci spre istoriografie, ca mijloc de expresie a necesităților politice.Desigur că, in condițiile istorico-ideologice in care a trăit, Dimitrie Cantemir a fost și el tributar ideilor religioase ale vremii. Dar dacă plasăm gîndirea lui în context european, ne dăm seama că el a fost incomparabil mai puțin supus teologiei decît un Pascal, Leibniz sau Bossuet. Căci chiar în unele scrieri pe

deci pre- că „...cele și var- a schim- și a strămuta pot...", astfel de . convinge- nouă. limpede și rară

Itemă teologică (așa cum este, de pildă. „Loca obscura"). Cantemir afirmă idei raționaliste sau dezbate problema bunătății omului de la natură, înaintea marelui protestatar al veacului XVIII, care a fost Jean Jacques Rousseau !Umanismul rupsesemorala teologică, umilitoare, a evului mediu care il consideră pe om o ființă

Comisiile pentru răspindirea cunoștințelor științifice au datoria să valorifice superior această bogăție de mijloace materiale, de posibilități intelectuale, de. experiență și in folosul ridicării nivelului de cunoaștere al întregului popor. Pentru a-și îndeplini condiții această sarcină de responsabilitate socială, comisiile trebuie să cuprindă in colectivele lor de lucru specialiști în diferite discipline științifice, cunoscători ai problemelor culturii de masă, sociologi, psihologi, pedagogi, cu ajutorul cărora să poată evalua conținutul și dimensiunile muncii, să le raporteze la cerințele actuale și de perspectivă ale fiecărei idealități, să conceapă
a @ i i

tradiție, general nostru în bune maximă

noii» direcții da dezvoltare a actix tații lor, pentru ca știința să cuprindă cu adevărat masele. Esențial este ca în munca de popularizare a valorilor științifice să cuprindem cu prioritate populația activă, să ne adresăm în mod sistematic și prin modalități corespunzătoare tineretului, să avem in vedere cerințele de cunoaștere specifice femeilor — fără a neglija alte categorii ale populației.Firește, comisiile pentru răspindirea cunoștințelor științifice sint încă la începutul activității ; pentru a se consolida organizatoric și a-și îndeplini sarcinile, consiliile Frontului U- nității Socialiste, sub conducerea și îndrumarea organelor de partid, trebuie să analizeze periodic in plenare sau in ședințe de comitet executiv modul in care lucrează aceste organisme, contribuția în acest domeniu a organizațiilor de masă, a așezămintelor de cultură, a instituțiilor de în- vățămint și știința și să stabilească de fiecare dată măsuri de îmbunătățire a activității de răspindire a cunoștințelor științifice. Vom realiza astfel cerința exprimată de către secretarul general al partidului nara Consiliului Național al lui Unității Socialiste din 28 rie a.c. — și anume, de a toate mijloacele pentru a da puls mai puternic acestei de primă importanță socială.
■ ■■an

Ia Ple- Frontu- februa- folosi un im-activități

cu

descrie o desprindere treptată, dar fermă, de mentalitatea medieval-religioa- să spre noul orizont uma- nist-raționalist, al viziunii moderne despre om și lume.Ca umanist, Cantemir proclamă valoarea omului, manifestată prin respectul de sine, prin gîndire rațională, prin setea de cunoaștere, prin obiectivitatea

descifra ordinea naturii, ci' și capacitatea de a-și propune scopuri, de a urmări o finalitate. Etica („ithica") îi apare ca definitorie doar pentru făptura omenească — după cum ' scrie el in „Hronic" — pentru că numai omul își poate propune țeluri sau norme. Iar in „Istoria ieroglifică" omul este caracterizat prin libertatea lui morală, prin „voia

po- afir- exis- ridi-

• Dragostea 
TR1A — 0; 
2L;15.
• Cipr>aa 
TRAL — '-Mo, l4,uu, 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 19.
• Fantoma Iui Barbă Neagră : 
BUCUREȘTI — 8.30: 11; 13,30; 16; 
13.30; 21. la grădină — 20,15.
« Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11: 13.30; 16; 
18.30: 21. ia grădină — 20.30. FA
VORIT - 8,45; 11; 13,15: 15,30: 18: 

MELODIA _ 9: 11.15: 13.30; 
.30: 20.45. MODERN 
,30: 16; 18.30; 20,45.

dină — 20.15.
• Program de desene 
pentru copii : DOTNA —
• Lumea se distrează 
11: 13; 15.30: 
CENI — .15.30; 18.
• La răscruce de vinturi : SCA
LA — 9: 11.15; 13,45: 16.15; 18,45; 
21.15, CAPITOL — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,30: 21, la grădină — 20,15, 
GRĂDINA DINAMO — 20.15.
• Ultimul cartuș : LUMINA —
9: 11,15: 13,30; 16: 18.30: 20.45.
• Un om In sălbăticie : SALĂ
PALATULUI — 18 (seria de bile
te — 4661). FESTIVAL — 9: 11.15: 
13.30; 16: 18.45: 21.15, la grădină 
— 20.15. GRADINA SELECT — 20.
• Veronica — 9.30—18 în conti
nuare. Program de filme docu
mentare - 20.15 : TIMPURI NOI.
• Antoniu și Cleopatra ; EX
CELSIOR — 9; 12.30; 16: 19,30, BU- 
ZEȘTr — 9 : 12.30: 16: 19,30, la gră
dină — 20,15. GLORIA — 9; 12.30; 
16; 19,30.
• Hombre — 16; 1’; 14: 16.30;
18.30. Noaptea — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
m Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LIRA — 
15,30: 18; 20.30, la grădină — 20.15.
• Monte Carlo
11,15; 13.30: 15,45: 18.15: ! 
MURA — 9: 11,15; 13,30
20.30. AURORA — 9: 11,15;
15.45; 18; 20,30. la grădină
• Simon Templar intervine

animate 
- 9.30. 
DOINA — 

17.45: 20, COTRO- 
20.15.

GRI VITA — 8,45: 
’ 20.30, FLA-

: 16; 18,15; 
13,30;

— 20. 
BU-

romanității șiTemele continuității istorice a poporului român îl îndeamnă la urcarea pe o nouă treaptă a evoluției cercetării științifice a istoriei — patriotismul lui se imbină armonios cu exigențele științei. "El nu concepe știința istoriei ca o îndeletnicire și desfătare doar a minții, ci a omului întreg...In „Hronic" el amintește ca un
Umanismul lui Cantemir

„păcătoasă", avind nevoie de „mintuire". Umanismul îl va convinge pe om — cum va suna mai tirziu o formulare a tinărului Marx — să se invirtească in jurul său ca in jurul propriului său soare. Această mîndră afirmare de. sine a omului modern răzbate limpede ia Cantemir, cind el declară că „toți oamenii se nasc buni din punct de vedeie natural și toți, dacă vor. pot deveni buni..." Acest „dacă vor" arată clar convingerea sa umanistă : de voința și dirzenia omului, iar nu de harul divin, atirnă capacitatea modelării de sine.Integrată în ansamblul operei contemporane, a- ceastă concluzie, pe care o aflăm in scrierea pe temă teologică „Loca obscura" — nu ne surprinde. Căci ea este expresia evoluției gin- dirii lui Cantemir, care

ce se cer filozofului șt istoricului. El este stâpimt — și o mărturisește in „Hronicul no-moldo-vlahilor" pasiunea absorbirea ochean aDeși pleacă de la premise filozofico-teologice, spiritul raționalist al lui Cantemir depășește ambițiile desuete ale construirii unei „științe sacre", pentru a se îndrepta cu hotărire spre „filozofia fiziceascâ", spre „cunoașterea naturii", a „ordinii naturale", stabi- lindu-se la principiul determinismului cauzal, stea călăuzitoare a științei și filozofiei materialiste moderne : „nici un lucru fără pricină nu se poate". Privilegiul omului este cunoașterea rațională.Dar in concepția umanistului Cantemir rațiunea nu este numai puterea de a

mărturisește vechimii româ- de cunoașterii, de „nemărginitului toata știința".
slobodă", prin ceea ce se va numi mai tirziu autono-. mie morală.. Astfel se intregește portretul omului modern in concepția iui Cantemir. in avansate ale epo- ■'veacului veacului umanism că un a-
pas cu cele mai gînduri despre om cii de la sfirșitul XVII și Începutul XVIII. Dar acest modern — pentru nume umanism nu poate fi contestat nici evului mediu — poartă la Cantemir pecetea țării in care trăiește’ a poporului din care se trage. Umanismul -lui Cantemir se manifestă ații printr-o lucrare științifică, nouă și de valoare pentru epoca lui („Descrierea Mol- daviei"), cit și prin opera lui de istorie. în care erudiția și obiectivitatea — chiar față de imperiul otoman ! — sint scăldate in sentimentul demn și permanent al patriotismului.

indreptar valabil pentru orice cărturar „...acea ves- - tită a bătrinilor zisă : lup- tă-te pentru moșie". Cu un veac și jumătate înaintea marelui istoric patriot Ni-, c.olae Bălcescu. Cantemir sărbătorește „folosul obștesc" : „Cind pentru făcut folosul de obște cineva se fericește, cuvioasă și frumoasă este lauda". („Istoria ieroglifică").Acum jumătate de veac, X’icolae lorga scotea în e- vidență spiritul popular care străbate opera lui Cantemir. Intr-adevăr, ărun- cind astăzi o privire largă asupra umanismului european din epoca modernă, putem spune că înăuntrul umanismului au circulat un umanism mai legat de centrele urbane și unul mai legat de umanismul popular. Cantemir se numără printre reprezentanții acestuia din urmă, înțelegind

CEGI — 15.30: 18: 20.15. la 
na — 20,30. GIULEȘT1 — 
18: 20.30. MIORIȚA — 9: 
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Ceața : VITAN — 15.30;
19,30. la grădină — 20,15.
• Fluturii sint; liberi : VOLGA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18,15; 20.30. 
TOMIS — 8.45; 11: 13,30; 1«; 18,30: 
20.45, la grădină — 20,15,
• Rond de noapte : DACIA — 9; 
J1.15: 13.30: 16: 18,15: 20.30, POPU
LAR. — 15.30: 18: 20.15.
O Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE —15,30: 18; 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, la grădină —
20.15.
• Aventurile lui Babuscâ : CRÎN- 
gași — 15,30: 18: 20.15.
• Copiii căpitanului Grant t FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20,15.
• Salcimul liliachiu : ARTA —
16; 18: 20. la grădină — 20.30.
• Pe aripile vlntului : VIITORUL 
— 10; 14.30: 19. MOȘILOR — 9: 
13,30; 18. la grădină — 20.
• Jandarmul se insoarâ 1 FEREN
TARI — 10: 15.30.
• O zi mai lungă dectt un an : 
FERENTARI — 18: 20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : PACEA — 15.30: 18:
20.15.
• Fala care vinde flori : RAHO
VA v- 15.30: 18: 2'0.15.
• Nici un moment de plictiseală : 
MUNCA — 15.30: 18: 20.15.
• Acea pisică blestemată : COS
MOS — 15.30: 18; 20,15.
• Ce se tntimplă, doctore t: PRO
GRESUL. — 15,30; 18; 20.15.

Unde-i Rîpă?
De trei ani de zile. Ion Gh. 

Râpă, din comuna Erbiceni, ju
dețul lași (născut la 10 martie 
1942 in Podul Iloaiei), a pornit 
incognito intr-o călătorie prin 
țară. Și. lot rătăcind dintr-un 
loc in altul, „a uitat." să se mai 
întoarcă de unde a. plecat. In 
anul 1912 ajunsese in Valea.' Jiu
lui, dar in urpig unui furt, să- 
virșit in dauna avutului parti
cular (vezi „Scinteia" nr. 9 205 
și 9189) a poposit la. peniten
ciar. Era de așteptat ca, măcar 
după, ispășirea pedepsei, să se 
îndrepte spre casă, unde patru 
copii il așteaptă de trei ani 
să-și îndeplinească obligațiile 
paterne. Dumnealui însă a pre
ferat s-o ia. iarăși din loc. Da- 
că-l întilniți, amintiți-i că a- 
bandonul patern se 
și indreptați-l spre 
miliție.

Al cui

teatr
• Teatrul 
Romane) :
• Teatrul 
nașe11 (la

contul

că 
pedepseșie 

organele de

este

neglijenței ?
de eomadte (la Arenele 
Preșul — 20,30.
satirlc-muzical ,.C. Tâ- 
Grădina Boema) : Es- 

tival-Boema — 20.
• Ansamblul artistic
Română" : Meleaguri
— 18.30.
• Circul „București" :
— spectacol international

..Rapsodia 
fermecate

Arena '73
19.30.

___  aplicare umaniste prin simpatie pentru prin critică marii
astfel să pună in preceptele neascunsă popor și de vădita o aduce în „țstpria aflăm ceea ce astăzi o analiză societății românești

tot atit pe care boierimi, ieroglifică" am numi sociologică a societății românești din acele vremuri, dar o analiză în care autorul ia atitudine : pentru Cantemir, boierimea este o'1 clasă egoistă. asupritoare. crudă, „carile din vărsarea'singe- lui nevinovat se răspunzătoare de țărănimii și a in general, lipsită de patriotism, vinovată de pierderea independenței naționale.în trăsături cu totul o- puse clasei dominante, asemuită „fiarelor răpitoare", vinovată de „jalea neamului", este înfățișată țărănimea, a cărei trudă este comparată cu cea a albinelor. „Țărănimea truditoare și harnică nu se poate însă bucura de munca ei creatoare, pentru tea boierilor rabde jugul tr-un peisaj simpatiei lui Cantemir ajunge să fice revolta populară împotriva exploatării și asupririi sociale. Acolo unde domnește ..... pravila eusilă... iară nu in bună socoteală și dreptate se sprijină, acolo nici o ascultare a supușilor trebuitoare iui iaste". Iar prin gura unui țăran simbolic este prevestită răzvrătirea țâră-

bucura”, mizeria Moldovei

că „nedrepta- i-a silit să serbiei". în- culminant al pentru mase, justi-

nimii împotriva exploatării și asupririi boierești, a acelei țărănimi, care nu se putea mulțumi cu „tăcerea spre robie și supunere veșnică". Dînd glas suferințelor și năzuințelor populare de dreptate socială, Cantemir imbină intr-un chip rar și original umanismul cărturarului cu patriotismul și umanismul popular.Cel care găsea că nici o laudă nu-i mai de preț decit a „folosului obștesc", și-a tradus în viață și operă acest crez. Renunțind la viața tihnită, dar. întinată de servilitate a domnitorilor supuși Porții otomane, Cantemir n-a stat la cumpănă pentru a porni lupta de la Stănilești. lupta pentru independența națională. Astfel își pune Cantemir în practică crezul lui umanist in „folosul de obște" și in valoarea „îndrăznelii". Nu de dragul gloriei personale, ci pentru a se rîndui alături de cei care, înainte și după el „...mai cu fericire au ținut cinsteși a muri decit... nevrednic a trăi".Dacă, menirea istoricului, declară Cantemir, este de a trezi și îmbărbăta conștiința națională, orice fiu al neamului își împlinește eu adevărat menirea atunci cînd nu pregetă să-și dea viața pentru patrie. Astfel, lauda umanistă a personalității, a eroului, se justifică la Cantemir prin lupta, cu pana sau sabia, pentru a- părarea demnității și libertății naționale.

In stația C.F.R. Focșani au «osit în ziua de 30 iunie a.c. 21 de vagoane. Toate — pe a- dresă întreprinderii județene de gospodărie comunală și lo- cativă insă le-a lăsat pe linia moartă. Abia în ziua de 2 iulie cineva și-a adus aminte de ele și trimis oameni să le între timp însă lat 552 ore de staționare, pentru care I.J.G.C.L. Vrancea a plătit, din contul... neglijenței, suma de peste 100 000 lei. Și, pentru că nu este singurul caz, ne permitem o întrebare : pe numele cui este deschis acest cont ?

Vranceă. Destinatarul
adescarce, s-au acumu-

Obicei â
„Bordei"

,,ln seara zilei de 16 
a.c. — ne scrie’ Liviu 
din București, str. Icoanei 56 — am intrat împreună 
încă două persoane 
restaurantului „Bordei". Am 
luat loc la o masă și. după un 
sfert de oră, un ospătar ne-a 
luat comanda. După aproape o 
oră de așteptare insă a trebuit 
să-i explicăm din nou ce do
rim, deoarece între timp dum
nealui... uitase ce-am comandat 
prima dată. De aceea, o dată 
cu nota de plată, i-am cerut și 
condica de reclamații. Rezulta
tul ? Ne-a trimis la responsabi
lul unității. Acesta, aflind des
pre ce e vorba, s-a arătat gata 
să ne servească prompt cu ori
ce, numai cu condica de recla
mații — nu. Pentru că așa e 
obiceiul la „Bordei" : serviciul 
ca serviciul, dar condica să fie 
lună ! Foarte frumos că țin atit 
de mult la condică. Dar, pentru 
asta, nu cumva trebuie să re
nunțe la niște obiceiuri care 
contravin servirii civilizate ?

iulie
Baișan 

nr. 
cu 
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PRIMIRI LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

5Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit joi dimineața delegația Uniunii oamenilor muncii din agricultura.' R.P.D. Coreene, condusă de Kim I Houn, președintele Comitetului Centrai al uniunii, care ne vizitează țara.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă prietenească, a participat
•irTovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit, joi dimineața, pe Iwao Ikeda, președintele grupului Koyo Seiko din Japonia.La primire, desfășurată într-o at-

Aldea Militaru, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.A fost prezent Li Min Su, ambasa- rul R.P.D. Coreene la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea colaborării dintre oamenii muncii din agricultura celor două țări.
★mosferă cordială, a participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior.Cu această ocazie au fost discutate aspecte ale cooperării economice dintre grupul japonez și întreprinderile românești. (Agerpres)

încheierea convorbirilor economice 
româno-siriene

ZIUA NAȚIONALĂ A COȚUNUE!

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
ZILEI RENAȘTERII POLONIEICu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei renașterii Poloniei, ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit joi o recepție.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și invățămintului. Janos Fazekas, membru al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mtl'',a Groza și Ghcorghe Necula, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Ion Crăciun și Virgil Acta- rian, miniștri, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ghcnea, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale

și organizații obștești, oameni de știință, cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu același prilej, Ia școala interjudețeană de partid din Galați, Henryk Usakowski, atașatul comercial al R. P. Polone la București, a vorbit despre semnificația aniversării, re- liefind succesele poporului polonfcz in construcția socialismului.Au participat numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, precum și specialiști polonezi care lucrează la construcția uzinei cocsochimice din cadrul combinatului siderurgic. (Agerpres)

Delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.S.U.G., a făcut o vizită de schimb de experiență în R.D. Germană, s-a înapoiat în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Helmut Kluge, prim-secretar al Ambasadei R. D. Germane la București.în timpul vizitei in R.D.G.. delegația a avut întîlniri la C.C. al P.S.U.G.. la Ministerul pentru Știință și Tehnică, la Ministerul învăță- mîntului Superior și de Specialitate, la Academia de Științe a R.D.G. La Dresda, delegația P.C.R. a avut un schimb de păreri cu Werner Kroli- kowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-secretar al Comitetului regional Dresda al P.S.U.G., cu alți activiști de partid.Delegația a vizitat unități economice și obiective culturale din orașul și regiunea Dresda și din capitala R.D.G. (Agerpres)

La Ministerul Comerțului Exterior s-au încheiat, joi dimineață, convorbirile dintre tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Mohamed Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior al Siriei, conducătorul delegației economice siriene care se află intr-o vizită in țara noastră.în timpul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă cordială, au fost convenite măsuri privind aplicarea acordului de cooperare economică și tehnică dintre România și Siria, dezvoltarea schimburilor comerciale intre cele două țări.

în timpul vizitei in țara noastră, delegația economică siriană, condusă de ministrul Mohamed Imadi, a avut întrevederi la Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industries Ușoare. Ministerul Agriculturii. Industriei A- limentare și Apelor, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.
★Joi, ambasadorul Siriei la București, Souheil Ghazzi, a ofept un dineu cu prilejul vizitei delegației economice siriene in țara noastră.(Agerpres)

Plecarea unei delegații de partid 
și guvernamentale române ia HavanaJoi a plecat la Havana o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Cuba si a Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, va participa la festivitățile consacrate celei de-a XX-a aniversări a Insurecției naționale cubaneze.Din delegație fac parte tovarășii : Ioachim Moga, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., general-colonel Vasile Ionel, adjunct al 1 ministrului apărării naționale, Petre

Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul țării noastre la Havana.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri, Nicoiae Guină. membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general-co- lonei Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale.Au fost, prezenți Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.(Agerpres)
IERI, LA UZINELE „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALĂordinatoarelor

Excelenței Sale
Domnul MISAEE PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia ‘ BOGOTACu ocazia aniversării proclamării independenței de stat a Republicii Columbia, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și prosperitate pentru poporul columbian prieten.îmi exprim convingerea că vizitele reciproce și contactele dintre reprezentanții țărilor noastre vor contribui la extinderea și diversificarea raporturilor bilaterale și, în acest sens, îmi va face o deosebită plăcere să pot răspunde amabilei dv. invitații de a vizita Columbia.
NICOLAE CEAUȘESCU

* . Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

„MERA - ELWRO" este astăzi o marcă de prestigiu, care a .propulsat faima Wrocla- wulul producător de computere . nu numai în Polonia, ci și dincolo de hotarele ei. Iată cițiva parametri ai acestei unități : 5 000 de salariați, virata medie sub 29 de ani, peste 80 la sută din producția computerelor din acest an este, din „generația a treia", iar mai bine de 40 la sută din ansamblul produselor se exportă.în cadrul industriei poloneze de echipament electronic de calcul, uzinele MERA- ELWRO ocupă, ’un (oc de frunte. I}le 'proiectează, produc, desfac instalează și pun în funcțiune — în țară și străinătate — computere pentru diverse scopuri și destinații, pregătesc cadre și asigură serviciul de întreținere pentru utilajele livrate. în prezent sînt în montaj de serie computerele din familia ODRA 1305 și ODRA 1325 și începe producția mașinilor de calcul de tipul R-30, precum și a cîtorva zeci de echipamente periferice care lărgesc foarte mult domeniile de aplicabilitate ale mașinilor de calcul. în permanență se elaborează și se înmulțesc programele fundamentale pentru aceste „înlocuitoare de inteligență".

Nu este lipsit de interes domeniul de a- plicare al acestor echipamente de calcul. La modul cel mai general, destinația lor este prelucrarea de date, realizarea unui aport cit mai substanțial la conducerea întreprinderilor și a proceselor tehnologice. în industria energetică din
Note de drum 

din Polonia

Polonia una din aceste . uustalații electronice: este, folosită la bilan- :? țarea’ reapari tățjlor de " producție a energiei e- lectrice și calorice pentru stabilirea parametrilor optimi ai consumurilor anuale, pe zile, pe ore de vîrf și anotimpuri, cu asigurarea exploatării lor cit mai raționale și e- conomice ; în Cehoslovacia, la Facultatea de medicină din Hradec Kralowe, un computer polonez este folosit cu succes la stabilirea diagnosticelor ; i n R.D.G., un alt aparat de marcă poloneză este folosit pentru dirijarea proceselor tehnologice legate de apariția ziarelor în mai multe centre ale țării. Citeva computere din tipurile ODRA — ne informează inginerul Eugen Janiak, au fost livrate

în România. Viitorul computerelor noastre— spune interlocutorul nostru — evoluează rapid pe linia unor elemente din ce in ce mai complex integrate, pe linia microminiaturi- zării și a dezvoltării de echipamente periferice specializate.Anul trecut au fost realizate primele e- xemplare dintr-un nou calculator electronic de birou sau de buzunar— cum ii spun. unii. Nu depășește cu mult dimensiunile unui vo- lum obișnuit, cîn- tărește o jumătate de kilogram și efectuează cu viteză și fără greș operațiile, aritmetice de bază ,cu numere? mpină la douăsprezece crfre.; în atelierul de montaj— în care ne aflam — numeroase tinere a- samblau la microscoa- pe cele mai fine și minuscule piese ale a- cestui „contabil electronic". Anul acesta vor fi produse peste 20 000‘ bucăți.— înseamnă asta mult sau puțin ?—- Asimilăm repede, perfecționăm mereu producția, dar nevoile economiei, cerințele la export sint mari. In prezent, in Polonia este în curs de elaborare un program de dezvoltare a informaticii pină in 1990. Ne străduim sări facem față — încheie interlocutorul nostru.
Al. PLĂIEȘU

Vizitei® delegației Consiliului 
Legislativ Național din ZairDelegația Consiliului Legislativ .Național (Parlamentul) din Republica Zair, care întreprinde o vizită in țara noastră, a sosit joi la Craiova, în cursul dimineții, oaspeții au avut o întiinire la Consiliul popular județean Dolj. Cu acest prilej. Gheorghe Petrescu. președintele consiliului popular județean, a înfățișat realizările obținute in anii construcției socialiste, în această parte a țării, experiența dobîndită de organele locale ale puterii de stat în conducerea economiei și culturii, aspecte ale largului democratism pe care iși întemeiază activitatea consiliile populare județean, orășenești și comunale din Dolj și din întreaga țară, munca cotidiană desfășurată de deputați. La rindul său, Tshisekedi Wa Mulumba, vicepreședinte al Consiliului Legislativ Național din Zair, conducătorul delegației, a vorbit despre acțiunile ce se întreprind pentru consolidarea independenței economice, pentru progresul continuu al țării sale.în alocuțiunile lor, președintele Consiliului popular județean Dolj și

conducătorul, delegației parlamentare din Zair au subliniat faptul că legăturile economice și politice, colaborarea și cooperarea dintre cele două țări și popoare s-au dezvoltat continuu, cunoscind o continuă ascensiune in urma vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Zair și de generalul Mobutu in țara noastră.în aceeași zi. membrii delegației au vizitat întreprinderea „Electroputere" și Combinatul chimic din Craiova, Spitalul clinic, noul local al Teatrului Național, cartiere ale municipiului și Parcul poporului din localitate.în onoarea delegației parlamentare din Republica Zair a fost oferit un dineu.în cursul călătoriei, oaspeții au fost însoțiți de Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, precum și de Bokingi Embeyolo, ambasadorul Republicii Zair la București. (Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului tratat de prietenie româno-cehoslovacă și a 5 ani de la semnarea no'ului tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, joi după-amiază a avut loc. la clubul Uzinelor „Grivița roșie" din Capitală, o adunare festivă, organizată sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Comitetului municipal București al P.C.R.La adunare au luat parte reprezentanți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ai comitetului municipal de partid, Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni ai muncii, salariați ai uzinei „Grivița roșie".' Erau prezenți membri ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București. s, ... >Au fost intonate imnurile de* stat, ale Republicii Socialiste România' și' Republicii Socialiste '"CehosrdVKje.f (Despre importanța evenimentului' sărbătorit a vorbit tovarășul Ion Pățan. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre-' ședințe al Consiliului de Miniștri.Adunarea festivă de. astăzi, a spus vorbitorul, are loc sub semnul a două evenimente memorabile din îndelungata și bogata tradiție a relațiilor de prietenie și' colaborare frățească dintre popoarele român și cehoslovac.în timpul celui de-al II-lea război mondial, popoarele român și cehoslovac au înscris emoționante pagini de eroism și spirit de sacrificiu in lupta comună pentru eliberarea de sub jugul fascist, și-au cimentat prietenia în focul luptelor in care șoldații români, cehi și slovaci, împreună cu ostașii sovietici, și-au jertfit singele pentru eliberarea Cehoslovaciei, pentru infringerea definitivă a fascismului.Avind rădăcini adinei in trecutul istoric, ridicate pe o treaptă superioară in condițiile construirii socialismului, relațiile tradiționale, de prietenie, și colaborare dintre România și Cehoslovacia, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, pe respectarea independenței și suveranității naționale. a egalității in drepturi și neamestecului in treburile interne și întrajutorarea tovărășească, au cunoscut valențe noi și s-au dezvoltat continuu in cadrul favorabil creat de tratatul de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală încheiat în urmă cu un sfert de veac. Vorbitorul a arătat apoi că noul tratat, semnat acum cinci ani, reprezintă un puternic instrument de întărire continuă a relațiilor bilaterale, un cadru politico- juridic propice pentru ridicarea lor pe un plan tot mai înalt.

Relevind în continuare că un factor de seamă al adincirii continue a legăturilor prietenești româno-ce- hoslovace pe multiple planuri il constituie intărirea raporturilor de solidaritate și colaborare intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, vorbitorul a arătat, in această ordine de' idei, rolul deosebit al intilnirilor și convorbirilor purtate intre tovarășii Nicolae Ceaușescțt și Gustav Husak.Perioada care a trecut de la semnarea tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Cehoslovacia a marcat o etapă de mari prefaceri revoluționare atît in viața poporului român, cit și a popoarelor ceh și slovac — a spus vorbitorul. Poporul nostru se bucură în mod sincer de realizările remarcabile obținute, sub conducerea partidului., lor comunist, de popoarele țăriL ofiefend-. in edificarea patriei lor sqcialișLe.,., .4 .Tn cohtihuare, "vorbitorul a subliniat stțefieșele , pe4' care oamenii muncii din țară', noastră le obțin in înfăptuirea înainte de termen a planului cincinal, a mărețului program de făurire a ■ societății ' socialiste multilateral dezvoltate.După ce s-a referit pe larg la politica externă a României, vorbitorul a spus : la atenția acordată problemelor securității europene, destinderii și colaborării între statele europene. dăm o inaltă apreciere tratatului privind relațiile reciproce dintre R.S. Cehoslovacă și R.F. Germania, parafat de curind și care reflectă rezolvarea cererii legitime a R. S. Cehoslovace cu privire la declararea nulă a acordului de la Munchen. poziție pe care țara noastră a sprijinit-o cu consecvență. Considerăm că parafarea tratatului reprezintă un act pozitiv în viața internațională și este menit să contribuie la adin- cirea procesului de normalizare a relațiilor pe continentul european.In încheiere, în numele partici- panților la adunare, al comuniștilor și întregului popor român, vorbitorul a adresat, comuniștilor și poporului frate cehoslovac cele mai cordiale felicitări și un fierbinte salut de prietenie și solidaritate, împreună cu urarea de a obține noi și importante realizări în dezvoltarea social-economică a patriei sale, în construcția socialismului. Ne exprimăm convingerea — a spus el — că relațiile de prietenie frățească, solidaritate și colaborare multilaterală dintre partidele, popoarele și țările noastre vor cunoaște și in viitor o dezvoltare rodnică, spre binele popoarelor român și cehoslovac, al cauzei unității țărilor socialiste, mișcării

comuniste internaționale, tuturor forțelor antiimperialiste. ,A luat apoi cuvintul ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Miroslav Sulck, care a transmis un călduros salut din partea poporului cehoslovac.•Tratatul de prietenie, colaborare șl ajutor reciproc. încheiat in urmă cu u'n sfert de veac, că și cel reînnoit acum cinci ani, a subliniat vorbitorul.' constituie momente importante in istoria relațiilor dintre Cehoslovacia și România. Trăinicia și autenticitatea lor constau in faptul că ele au fost inchefate de popoarele muncitoare suverane ale celor două țări, conduse de partidele lor marxist-le- niniste.Bilanțul colaborării țărilor noastre, bazate pe tradiționalele relații frățești, de clasă, ale oamenilor muncii din. Cehoslovacia și România ț este depsebit de bogat. , '!i.Vorbitorii! s-a referit în .țorttfeuăre’ț la avantajul reciproic,,:®P*ețiiatrorării economice — vizibil tot mai pregnant în ambele țări — arătind că aceasta constituie unul din cei mai importanți indicatori ai creșterii și întăririi unei prietenii adevărate. Cu greu — a spus el — am putea găsi astăzi un domeniu important al activității economice a popoarelor noastre in care, intr-o mai mare sau mai mică măsură, să nu existe cooperare.Paralel, s-a dezvoltat, de asemenea, cu succes schimbul reciproc, de valori, culturale intre țările noastre, colaborarea in domeniile științific, invățămintului, ocrotirii sănătății, al turismului și sportului.Referindu-se apoi la Influența po- zitivă a celor două tratate asupra evoluției raporturilor româno-ceho- slovace, vorbitorul a spus : Ne dăm seama din nou că relațiile de prietenie dintre țările noastre socialiste frățești trebuie continuu întărite și îmbogățite. Cu această Intenție și animați de întreaga bunăvoință, vrem să sprijinim in continuare dezvoltarea colaborării multilaterale a republicii noastre cu România, a Partidului Comunist din Cehoslovacia cu Partidul Comunist Român, așa cum ne cere poporul nostru și așa cum riese din discuțiile purtate de_ organele noastre de partid și de sfat, iar în ultima perioadă mai ales din importantele convorbiri dintre secretarii generali ai partidelor noastre, tovarășii Gustav Husak și Nicolae Ceaușescu.Cuvântările rostite au fost subliniate-cu aplauze, cei prezenți manifes- tind pentru prietenia frățească și colaborarea multilaterală româno-cehoslovacă. (Agerpres)
(Urmare din pag. I)

Cronica xJJ e â
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Columbia. George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare mi- histrului relațiilor externe al acestei țări, Alfredo Vasquez Carrizosa.

☆Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea secretarului Departamentului de stat ai S.U.A., William P. Rogers, prin care acesta exprimă mulțumiri pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia Zilei naționale a Statelor Unite ale Americii.
•kîntre 14 și 18 iulie a fost oasnete al tării noastre dl? Assad Kotaite. secretar general al Organizației Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.), a cărei membră România este din

anul 196". Cu acest prilej, la Centrul de informare al O.N.U. din București a fost organizată, sub conducerea directorului centrului, dl. Sayed Abbas Chedid. o conferință de presă, la care au luat parte reprezentanți ai Agerpres. ziarelor centrale și Radioteleviziunii române, corespondenți ai presei străine. Secretarul general al O.A.C.I. a trecut în revistă aspectele de ordin tehnic, economic și juridic care definesc activitatea organizației. El a ținut să remarce, în continuare, grija autorităților române pentru a asigura o exploatare optimă, în concordanță cu cerințele moderne, a liniilor noastre aeriene interne și internaționale, subliniind, totodată, că i-au produs o puternică impresie realizările și munca poporului român, frumusețile naturale ale țării.

amplelor acțiuni de calificare, munca la mai multe părți de mașină a devenit o obișnuință : 300 de muncitoare au atins deja această performanță, iar 30 lucrează la 6 părți de ring.Foarte exigentă cu sine și cu muncitoarele din secție, inginera Tudorița Stroc, locțiitor al secretarului comitetului de partid, care a străbătut toate treptele, de la filatoare la șefă de secție, ne face o confidență. „Realizările inscrise pe panoul întrecerii in cinstea zilei de 23 August reprezintă numai efectul final. Să nu credeți că a fost u- șor, că n-am avut eșecuri, temporare firește. Au fost cazuri, și nu puține, de ne- realizare a planului. Cauzele erau diferite : neingri- jirea mașinilor, întirzierile, plimbările1 prin secții și multe altele. Au intervenit prompt organizația de partid, U.T.C<ul cu acțiunea „Minutul acuză". S-a creat o puternică opinie de masă împotriva întirzierilor și a absențelor și lucrurile s-au îndreptat. Filatoarele cu experiență au primit sarcina să le ajute pe cele care întîmpinau greutăți. Au reluat împreună, pe rînd, toate operațiile. Principalul accent a fost pus pe exploatarea și întreținerea corectă a mașinilor. Ș-au urmărit, îndeosebi, evitarea opririlor și a fuselor inactive, folosirea cu maximum de randa

ment a fiecărui minut din cele 480 ale unei zile de muncă".Rezultatele unui asemenea mod realist de a gîndi și a acționa n-au intirziat să apară, tn primul semestru, filatoarele au depășit cu 0,7 la sută angajamentul asumat la conferința jude-

crînd. alături de constructori, la montajul mașinilor, le-am urmărit, apoi, aplecate asupra cărții : după ce și-au ridicat ‘ clădirea clubului împreună cu u- teciștii din oraș, le-am văzut ureînd pe scenă. Acum străbat o etapă nouă : ridicarea nivelului
Fetele din inima

Bărăganului
cațeanâ de partid la indicatorul „Folosirea fondului de timp". Un calcul sumar a- rată că in acest interval s-au economisit 4.2 tone bumbac, cantitate echivalentă cu 12 000 mp țesături, din care se pot confecționa 4 000 de cămăși.Cit de mult și-au legat existența de fabrica lor a- ceste fete venite din satele Bărăganului, care s-au ambiționat și au reușit să devină muncitoare de nădejde, o dovedește prezență lor in primele rînduri la fiecare acțiurie, la fiecare etapă din istoria, care numără ani puțini, a filaturii. Pe multe' le-am văzut lu

de pregătire profesională și culturală, cu un cuvint perfecționare la scară colectivă. De aceea, pe agenda de lucru a conducerii întreprinderii figurează, alături de cursurile de creștere a calificării, cuprinderea cît mai largă , in învăță- mîntul liceal a muncitoarelor. Toate aceste preocupări au un scop bine definit. Perspectivele cincinalului — dublarea capacității de producție, creșterea indicilor de calitate și a eficienței întregii activități — pun in fața colectivului sarcini sporite. Iată una din ele : la scurt timp după a- similarea in' fabricație a ti-

o o o ®relor de bumbac in amestec cu poliesteri — operație care comportă o serie de modificări in procesul tehnologic — specialiștii studiază noi procedee pentru introducerea in producție a firelor cu grad superior de finețe, care vor asigura creșterea eficienței economice. Efectele acestei acțiuni ? Beneficiul suplimentar va fi de peste cinci milioane lei anual. O creștere care va prilejui alte confruntări.Filatoarele din Slobqzia au depășit etapa cea mai grea : afirmarea. Acum se remarcă la aceste tinere, care nu de mult au schimbat munca cimpului cu ringurile, flyerele și cardele. trăsături definitorii ale muncitorului industrial care atestă maturitate, răspundere colectivă. Au crescut odată cu cincinalul și fabrica, cum spunea așa de frumos comunista Arecla Stroie, care la numai cei 19 ani ai săi a devenit brigadieră. Au dovedit-o intre altele și faptul că pentru a acoperi zonele de producție ale colegelor care n-au putut veni la lucru din motive obiective, multe filatoare au lucrat in schimburi prelungite, asigurind funcționarea neîntreruptă a mașinilor. Acestea sînt doar citeva din temeiurile înfăptuirii angajamentului asumat : cincinalul în patru ani fi jumătate.

Exploratorul suedez Lundkvist numea cind- va Bogota „ultima citadelă netulburată a sonetelor", unde vraja munților il predispune pe om la visare, la meditație. Atit de a- matori sint columbienii de versuri îneît în incinta parlamentului, de pildă, s-au înregistrat dueluri oratorice versificate. Clădirile vechi ale Bogotei, cu amprenta lor de sobrietate și distinsă eleganță, au ceva din măsura și disciplina formei sonetului. în fizionomia arhitecturală a o- rașului, tonul îl dă incă așa-numitul stil colonial spaniol, filtrat și el pe alocuri de gustul și sensibilitatea columbianului. Una din mostrele acestui stil, deosebit de prețuită prin ceea ce înseamnă ca loc memorial, este „CASA DEL FLO- RERO", unde, la 20 iulie 1810, un grup de revoluționari a hotărit declanșarea insurecției armate contra colonialismului spaniol.Prin tradiție. Columbia era cunoscută, pină foarte curind. drept țară prin excelență a cafelei,, mai precis a cafelei1 de foarte bună calitate. Cu o producție anuală de circa 500 000 tone de boabe, Columbia ocupă. de altfel, locul al doilea, după Brazilia, in ierarhia mondială a producătorilor și, concomitent, a exportatorilor de cafea. Deși acest produs continuă să reprezinte încă în jur de , 60 Ia sută din valoarea exporturilor columbiene.

In ultimii ani sînt evidente eforturile acestei țări de a-și diversifica producția agricolă — prin extinderea?, culturii bumbacului, a bananelpr și cerealelor. în același timp, preocupările guvernului vizează o tot mai corespunzătoare valorificare a bogatelor resurse ale solului și subsolului, prin intermediul industrializării. Dezvoltarea economiei in ansamblu și industrializarea în special presupun, în mod firesc, recuperarea de către națiune a resurselor aflate sub controlul monopolurilor străine, iar in această direcție se află în curs de aplicare un șir de măsuri importante. In virtutea „legii naționalizării progresive" din 1967, o serie de perimetre petrolifere concesionate de mai mult timp trustului „International Petroleum Company" au trecut, .sau. sint pe cale să treacă, in patrimoniul societății columbiene de stat „ECOPETROL". Pe de altă parte, procesul restabilirii controlului național asupra resurselor naturale avansează prin, aplicarea statutului asupra investițiilor străine a- doptat în cadrul „Pactului andin" (organizație economică din care Columbia face parte alături de Chile, Peru, Ecuador, Bolivia și Venezuela). Conform statutului amintit. companiile străine care operează în țările membre ale Pactului andin trebuie să cedeze treptat acțiunile

lor, In proporție de 51 la sută, oamenilor de afaceri autohtoni sau Asociației cooperatiste andine pentru dezvoltare. Limitarea capitalului străin favorizează crearea și extinderea unor întreprinderi naționale, cum sint rafinăriile de țiței de lâ Mamonal și Barranca-Bermeja.Valorificarea altor resurse ale țării, paralel cu diversificarea piețelor externe, in scopul consolidării independenței economice, constituie obiective actuale ale poporului columbian.Spre satisfacția reciprocă, relațiile de prietenie și colaborare româno-columbiene, întemeiate pe principiile independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, cunosc un curs ascendent, în interesul ambelor țări. Acordul comercial și de ■ plăți și acordul de cooperare economică și tehnică semnate în. 1968 au creat un cadru propice schimburilor economice, existînd, in continuare, largi posibilități de amplificare pe multiple planuri a raporturilor româno-columbiene. în temeiul acestor bune raporturi, poporul român adresează poporului columbian un salut prietenesc și u- rări de succese in lupta sa pentru progres și prosperitate.
V. OROS
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„CUPA DAVIS"

Azi primele partide in meciul 

România—Noua Zeelandă
Pe arena „Progresul", de la ora 14,30 : Ovici-Faiilie și Năstase- 

Pa runJoi la amiază a avut loc in Capitală tragerea la sorți pentru stabilirea programului partidelor întil- nirii de tenis România — Noua Zeelandă, contînd pentru semifinalele zonei europene a „Cupei Davis". Astăzi, de la orele 14,30, pe arena „Progresul", se vor desfășura primele partide de simplu. in următoarea ordine : Tonta Ovici— Brian Fairlie ; Ilie Năstase — Onny Pa- run. Simbătă va avea
A

In c

loc partida de dublu, cu începere de la ora 16, iar duminică, de la ora 14,30, ultimele partide de simplu : Ilie Năstase — Brian Fairlie și Toma Ovici — Onny Parun. Arbitrul neutru al Intîl- nirii este englezul G. P. Hughes. In privința alcătuirii perechilor pentru partida de dublu (pentru care, conform regulamentului, căpitanii nejucători ai echipelor respective se pot pronunța pină cu o oră înainte de ince-
î t e v aPe ringul arenei „23 August" din Capitală, in prezența a circa 3 000 de spectatori, s-a disputat aseară in- tilnirea de box dintre selecționatele de tineret ale S.U.A. și României. Scorul final : 6—5 in favoarea pugi- liștilor români. Pentru echipa noastră au obținut victorii Paul Dragu, Niță Robu, Alex. Barbu, Carol Haj- nal. Ion Truță și Mircea Simon, in timp ce punctele echipei americane au fost realizate de Howard Davis jr„ William Tuttles, Jerome Bennett, Russell Fickling și James Chapman. Meciul revanșă va avea loc simbătă, la Brăila. Marți, 24 iulie. boxerii americani vor evolua la Constanța.« ATLETISM. — Desfășurat pe pista de tartan a stadionului municipal din Torino, meciul atletic dintre selecționatele S.U.A, și Italiei s-a încheiat cu un net succes al. oaspeților. învingători cil scorul general de 227—127 puncte (143—78 la masculin și 84—49 la feminin). în ziua a doua a intîlnirii, recordmanul mondial la 800 m Fiasconaro a fost învins de Rick Wohlhuter, in timp ce tinăra atletă Mary Decker (in virstă de numai 14 ani) a cîștigat surprinzător cursa de 800 m, între- cind-o pe campioana italiană Paola Pigni.• PENTATLON MODERN. — Concursul internațional de la Varșovia s-a încheiat cu victoria polonezului

perea partidei), oaspeții voi* opta, foarte probabil, Ipentru formula Fairlie-Parun. Cuplul nostru nu este încă cunoscut, lui Ilie Năstase urmînd a i se a- lătura fie Ovici, fie Sântei.Meciul România — Noua Zeelandă este așteptat cu interes de amatorii de tenis din țara noastră. Televiziunea română are prevăzută transmiterea zilnică a partidelor respective.
rînduriPeciak — 5 215 puncte, urmat de Stoianov (Bulgaria) — 5159 p șl de D. Spîrlea (România) 5 084 p. Ultima probă, crosul, a revenit lui Peciak.• ȘAH. — în localitatea Petro- polis, situată la 57 kilometri de Rio de Janeiro, va începe mîine cel de-al doilea turneu interzonal de șah; care va desemna trei șahiști calificați pentru meciurile turneului can- didaților la titlul mondial, deținut de Robert Fischer (S.U.A.). Turneul se va desfășura în sala clubului „Petropolitano" șl va reuni 18 con- curenți. printre care : Vașili Smîslov, Efim Gheller, Paul Keres, Lev Po- lugaevski, Vladimir Savon, David Bronștein (toți din U.R.S.S.), Lajos Portisch (Ungaria) Florin Gheorghiu (România), Bora Ivkov și Liubomlr Liubojevici (ambii din Iugoslavia), Samuel Reshevski (S.U.A.), Costa Mecking (Brazilia), Oscar Panno (Argentina).• TENIS. — Mari surprize In turneele internaționale. In turneul de la Brookline, Jimmy Connors a reușit să-l elimine în două seturi (6—3, 6—3) pe favoritul nr. 1, Stan Smith. La Kitzbuehel, in turul doi al campionatelor internaționale ale Austriei, mexicanul Marcelo Lara l-a în^ vins cu 6—4, 6—3 pe favoritul principal. Roy Emerson (Australia), iar brazilianul Edson Mandarino l-a eliminat cu 6—2. 6—3 pe Alex Mayer (S.U.A.), semifinalist la Wimbledon.

vremea
Ieri in (ară : vremea a fost frumoasă și călduroasă in sudul țării, unde cerul a fost mai mult senin, iar temperaturile au urcat pină la 32 de grade la București, Urziceni, Budești și Dilga. In rest, cerul a fost variabil, iar temperatura a marcat o scădere, fiind cuprinsă, la ora 17, între 22 de grade Ia Joseni și 28 de grade la Chi- șineu-Criș. Cu totul izolat, la Suceava și Dilga, a plouat slab. Vinlul a suflat slab pînă la potrivit, prezen- tind pe alocuri intensificări în cursul dimineții. în București t vremea s-a

menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult senin. Temperatura maximă a fost de 34 de grade. : ■Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 iulie. în țară : vreme ușor instabilă, mai ales în nordul țării și in zonele deluroase și de munte, unde se vor semnala ploi locale și descărcări electrice. Cerul va fi variabil. Vint, slab pină la potrivit, predomi- nind din sectorul Vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar maximele între 23 și 33 de grade, local mai ridicate in sudul țării. Izolat, condițiile atmosferice vor fi favorabile căderii grindinii, în București : cerul va fi variabil,- favorabil averselor de ploaie după amiază. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura va scădea ușor.



viața internațională
IN COMITETUL ECONOMIC AL ECOSOC

Sînt necesare masuri eficiente si nediscriminatorii 
pentru realizarea obiectivelor strategiei 

internaționale a dezvoltării
Intervenția reprezentantului românGENEVA 19 (Agerpres). — In cadrul Comitetului economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) s-au deschis dezbaterile consacrate primei evaluări bianuale de ansamblu a rezultatelor strategiei internaționale a dezvoltării a- doptată pentru cel de-al doilea deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare. **în cuvîntul său, reprezentantul român Mircea Petrescu, ministru consilier la Misiunea permanentă a țării noastre la Geneva, s-a referit la documentul prezentat la ' sesiunea a V-a specială a Consiliului U.N.C.T.A.D. de către țările în curs de dezvoltare, inclusiv România, subliniind că rezultatele obținute pînă în prezent in cadrul strategiei internaționale a dezvoltării sînt nesatisfăcătoare.Problemele dezvoltării s-au agravat și, în numeroase cazuri, s-a produs chiar un regres față de situația existentă la sfirșitul ultimului deceniu.In același timp, în perioada care a trecut de la adoptarea strategiei, au intervenit factori noi, de tensiune și instabilitate pe plan monetar și economic, beea ce constituie o sursă de preocupare, în special pentru țările în curs de dezvoltare, care sînt mai vulnerabile la fluctuațiile de pe piețele mondiale.Reprezentantul român a relevat că România, țară socialistă in curs de 

Dezvoltarea comerțului international 
va ajuta la edificarea unei lumi 

mai bune
Opiniile unor senatori și oameni de afaceri americaniWASHINGTON 19 (Corespondențăde la C. Alexandroaie). — Luînd cuvîntul în cadrul audierilor Comisiei mixte a Senatului și Camerei Reprezentanților pentru problemele economice, care dezbate în prezent situația relațiilor comerciale și economice americano-sovietice, senatorul Hubert Humphrey s-a pronunțat în favoarea extinderii schimburilor comerciale cu statele socialiste, decla- rînd că „circuitul de bunuri Est-Vest oferă șanse pentru edificarea unei lumi mai bune, însă acesta trebuie insoțit de reducerea reciprocă a înarmărilor".Senatorul Jacob Javits a sprijinit această idee subliniind, la rîndul său, că avantajele schimburilor comerciale nu vor intîrzia să aibă influențe

RECRUDESCENȚA VIOLENȚEI
ÎN IRLANDA DL NORD 

dezvoltare, sprijină pe deplin strategia internațională a dezvoltării. Fiind conștientă că răspunderea dezvoltării revine fiecărei țări în parte și trebuie să se bazeze în primul rînd pe eforturile proprii, România face totul pentru a elimina decalajul care o separă încă de țările dezvoltate din punct de vedere economic ; în același timp, este necesar să se asigure tuturor țărilor în curs de dezvoltare sprijinul comunității internaționale, în spiritul strategiei.Este necesar să se adopte măsuri eficiente pentru asigurarea atingerii integrale a obiectivelor strategiei internaționale a dezvoltării. Măsurile trebuie aplicate pe bază nediscriminatorie, in favoarea tuturor țărilor în curs de dezvoltare, indiferent de sistemul lor social, economic sau de zona geografică în care sînt situate, a arătat vorbitorul. El a menționat în continuare că apropiatele negocieri comerciale și monetare internaționale ar trebui să contribuie în- tr-o largă măsură la realizarea scopurilor strategiei internaționale a dezvoltării, aducînd avantaje suplimentare țărilor în curs de dezvoltare.Totodată, reprezentantul român a menționat utilitatea stabilirii unei legături între deceniul dezvoltării și cel al dezarmării, astfel îneît o parte din resursele eliberate ca urmare a dezarmării să fie destinate acoperirii nevoilor țărilor în curs de dezvoltare.

pozitive asupra atmosferei politice generale.David Rockefeller, președintele Consiliului directorial al Băncii „Chase Manhattan" din New York, precum și E. Douglas Kenna, președintele Asociației naționale a fabricanților, au pledat in favoarea extinderii multilaterale a schimburilor comerciale Est-Vest, arătind că lărgirea acestora poate duce la îmbunătățirea relațiilor în întreaga lume și deci la temperarea cursei înarmărilor care înghite o bună parte din avuția națională a fiecărui popor, D. Rockefeller s-a pronunțat împotriva încercărilor de a însoți Schimburile comerciale cu condiții politice, arătînd că o. asemenea., acțiune nu numai că ar fi riscantă, dar ar fi sortită eșecului.

agențiile de presă transmit:

Manifestări consacrate 
aniversării Tratatului de 

prietenie româno-cehoslovac 
Adunarea festivă de la PragaPRAGA 19 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — Comitetul orășenesc Praga al P.C. din Cehoslovacia, Comitetul Central și Comitetul orășenesc ale Frontului Național al R.S. Cehoslovace, împreună cu Comitetul de partid al Uzinei Tesla din Praga, au organizat, joi după-amiază, o a- dunare festivă consacrată împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie româno-ce- hoslovac și celei de-a cincea aniversări a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.La adunare ad luat parte Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, alte persoane oficiale cehoslovace. Au fost de față membrii delegației de activiști ai C.C. al P.C.R., condusă de Gheorghe Paloș, membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- cretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., care se află în Cehoslovacia în schimb de experiență, însărcinatul cu afaceri a.i. al României Ia Praga, Simion-Vlad Popa.Luînd cuvîntul, Jan Gregor a transmis un cald salut prietenesc din partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia, guvernului federal, întregului popor cehoslovac Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România, tuturor locuitorilor României. El a declara.t că tratatul reflectă legăturile istorice â- dînci dintre popoarele Cehoslovaciei și României, hotărîrea lor de a construi socialismul.Arătînd că bilanțul realizărilor celor 25 de ani care au trecut de Ia semnarea primului tratat și al celor cinci ani scurși de la semnarea noului tratat dovedește extinderea și adîncirea colaborării româno-ce- hoslovace, vorbitorul a subliniat contribuția deosebită pe care au adus-o întîlnirile dintre tovarășii Gustav Husak și Nicolae Ceaușescu la lărgirea și adîncirea colaborării multilaterale dintre cele două țări. E- vidențiind progresele înregistrate de România în dezvoltarea și modernizarea economiei, vorbitorul a relevat că economia națională a României se dezvoltă într-un ritm înalt, ceea ce dovedește că România are toate condițiile ca într-un timp istoricește scurt să dispună de un nivel al economiei naționale egal cu cel al țărilor dezvoltate.în încheiere, vicepreședintele guvernului federal și-a exprimat profunda convingere că prietenia și colaborarea dintre cele două țări socialiste și prietene vor cunoaște în anii ce vin noi dimensiuni.A luat apoi cuvîntul Simion-Vlad Popa.în încheierea adunării festive a fost prezentat un program artistic.Cu același prilej, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Praga, Simion-Vlad Popa, a oferit, joi, un cocteil.Au participat Vasil Bilâk, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al 

P.C. din Cehoslovacia, Antonin Ka- pek, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-secretar al Comitetului orășenesc Praga al P.C.C., Jan Gregor și Karol Laco, vicepreședinți ai guvernului. R.S. Cehoslovace, Bo- huslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe, Dalibor Hanes, vicepreședinte al Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, miniștri, reprezentanți ai vieții culturale, științifice și artistice, generali și ofițeri superiori, ziariști. Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați în R. S. Cehoslovacă.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Puternică presiune a forțelor patriotice

asupra Pnom* Penh uluiPNOM PENH 19 (Agerpres). — în ciuda bombardamentelor masive e- fectuate în ultima perioadă, zi și noapte, de aviația americană în sprijinul trupelor regimului de la Pnom Penh, situația acestora în zona capitalei khmere a continuat să se agraveze în ultimele zile — fapt recunoscut chiar de comandamentul militar din Pnom Penh.Joi, patrioții khmeri continuau să exercite o puternică presiune din toate direcțiile asupra dispozitivelor inamice din jurul capitalei, lupte deosebit de grele desfășurîndu-se în nordul și sudul orașului, precum și în zona vestică Chrey Leas, în lungul căii ferate care leagă Pnom Penhul de regiunile nord-vestice ale Cambodgiei. într-un alt sector, avan- sînd în lungul șoselei naționale nr. 3,

Combodgia. Sub loviturile forțelor patriotice, trupele lonnoliste se re- 
Irag în derută, înregistrînd pierderi în oameni și materiale de război

ÎNCHEIEREA SESIUNII
SOVIETULUI SUPREM

AL U.R.S.S.MOSCOVA 19 (Agerpres). — La Moscova au luat sfirșit, joi, lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. — transmite agenția T.A.S.S.Sovietul Suprem a adoptat hotărîrea cu privire la situația învăță- mîntului public și măsurile pentru perfecționarea lui în continuare, bazele legislației privitoare la învăță- mîntul publjc și legea cu privire la notariatul de stat. Deputății au a- probat, de asemenea, decretele dintre sesiuni ale Prezidiului Sovietului Suprem.

patrioții khmeri au ocupat poziții Ia circa șapte kilometri de aeroportul Pochenton. situat în apropierea capitalei. Totodată, convoaiele de nave care aprovizionează, pe calea fluvială a Mefcongului, garnizoana din Pnom Penh continuă să fie supuse puternicelor bombardamente de artilerie și rachete ale patrioților cambodgieni.Pe de altă parte, reprezentanți ai Pentagonului au recunoscut că aviația S.U.A. a început bombardarea masivă a teritoriului cambodgian incă din luna martie 1969 — cu peste un an înainte de a fi recunoscut oficial amestecul militar american în această țară. în comunicatele militare a- mericane, respectivele acțiuni au fost însă prezentate mult timp ca raiduri asupra teritoriului sud-vietnamez.

Convorbiri 
ungaro-franceze

italia, Noul cabinet a primit votul 
de învestitură al SenatuluiROMA 19 (Corespondență de la R. Bogdan). — Senatul italian a acordat, în cursul serii de miercuri, votul de încredere noului guvern de centru-stînga, prezidat de Mariano Rumor. Din cei 310 senatori prezenți (dintr-un total de 325), 190 au votat în favoarea guvernului, iar 120 contra.Cele două zile de dezbateri — care au precedat votul și care s-au încheiat printr-un discurs de răspuns al noului premier — au evidențiat existența unei game largi de aprecieri și opinii în legătură cu decla- rația-program. Reprezentanții grupurilor parlamentare ale celor patru partide care au intrat în actuala coaliție de centru-stînga (democrat- creștin, socialist, socialist-democratic și republican) au subliniat în u- nanimitate importanța revenirii Ia a- ceastă formulă de guvernare și s-au declarat pentru susținerea programului noului guvern. Arătînd că Parti

ÎNTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT
ZAIR - BURUNDI - RUANDAKINSHASA 19 (Agerpres). — Șefii de stat ai Zairului, Republicii Burundi și Ruandei s-au întilnit, la 18 iulie, în localitatea Goma, de la frontiera dintre Zair și Ruanda, pentru a examina relațiile dintre țările lor, precum și o serie de aspeote ale situației din regiune — anunță agenția marocană de presă M.A.P. Comunicatul publicat la încheierea reuniunii menționează că șefii de stat ai celor trei țări au adoptat o serie de hotărîri în problemele discutate,

TEHERAN

PROIECT DE LEGE PRIVIND CONTROLUL DEPLIN 
AL STATULUI IRANIAN ASUPRA INDUSTRIEI PETROLIERETEHERAN 19 (Agerpres). — Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a prezentat, joi, parlamentului un proiect de lege care prevede anularea acordului încheiat în 1954 cu companiile petroliere occidentale ce operează pe teritoriul țării și încheierea unui nou acord, pe 20 de ani, prin care se consfințește controlul efectiv și deplin al statului asupra industriei petroliere naționale. Subliniind importanța deosebită a noului acord petrolier pentru instaurarea controlului statului iranian asupra bogățiilor sale naturale, , premierul Amir Abbas Hoveyda a spus : „De acum înainte, soarta industriei petroliere iraniene va depinde în întregime de noi. In fiecare an, guvernul va fi acela care, ținînd cont de necesi
CHILE NOI EXPROPRIERI 0 DECLARAȚIE

dul Comunist Italian consideră pozitive aprecierile din declarația-pro- gram referitoare la situația actuală a țării și la angajamentul de a apăra și extinde ordinea democratică, de a acționa împotriva oricăror provocări fasciste, senatorii comuniști Edoardo Perna și Paolo Bufalini au subliniat că, în opinia P.C.I., actualul guvern rămîne, cu toate acestea, inadecvat față de exigențele țării prin compoziția sa, prin orientările care, în punctele esențiale, rămîn ambigue, cit și prin limitele pe care actuala formulă continuă să le pună colaborării dintre forțele muncitorești, de stînga și democratice. Pentru o adevărată rezolvare a problemelor țării, au arătat reprezentanții P.C.I., sînt necesare dezvoltarea unei largi mișcări de luptă unitară a maselor muncitoare, precum și extinderea colaborării între toate forțele de stingă antifasciste și democratice.

între care acceptarea de către publica Burundi de a-și retrage plin- gerea depusă pe lingă Organizația Unității Africane împotriva Ruandei înainte de recenta lovitură de stat din această țară. Pe de altă parte, președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, va participa la convorbirile ce vor avea loc la 21 iulie, la Dar Es Salaam, între președinții Tanzaniei și Republicii Burundi, în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări.

tățile financiare ale țării, va decide asupra volumului producției petroliere". El a menționat, de asemenea, că legea asupra naționalizării petrolului, ratificată de Parlamentul iranian în urmă cu 23 de ani, !și găsește, prin noul acord, o aplicare deplină.Referindu-se la prevederile principale ale noului acord, Amir Abbas Hoveyda a arătat că „Societatea națională a petrolului iranian" (S.N.I.P.) va dirija integral industria ■ petrolieră a țării, în care vor rămîne doar un număr limitat de experți țtrăini. Premierul- iranian a subliniat că veniturile anuale ale statului vor spori. In baza noului a- cord petrolier, cu mai mult de 3,8 miliarde dolari.

LONDRA 19 (Agerpres). — In ultimele 48 de ore, in Irlanda de Nord a fost înregistrată o recrudescență a violenței, care a cunoscut — după cum- a declarat, un purtător de ou- vînt al armatei britanice staționate în Ulster —- „o evoluție dramatică", în acest interval și-au pierdut viața trei persoane. Reizbucnirea violenței are loc in contextul intrării în vi- . goare, miercuri, a legii asupra viitorului constituțional al Ulsterului. A.probată marți, în cea de-a treia și ultima lectură, de Camera Lorzilor, legea stipulează în principal menținerea Irlandei de Nord ca parte integrantă a Marii Britanii atîta timp cit marea majoritate a populației dorește aceasta.
V

Capriciile vremii 
in Europa

Miercuri, la Larissa (Grecia 
centrală) mercurul termome
trelor a. ajuns la plus 45 gra
de Celsius, la umbră. Aceasta 
este cea mai ridicată tempe
ratură înregistrată in ultimii 
50 de ani in zona menționată. 
La Atena, în aceeași zi, termo
metrele arătau plus 39 de gra
de. Căldura caniculară a fost 
însoțită in Grecia de un vînt 
arzător.

In Italia, condițiile atmosferi
ce sînt, în ultimele zile, foarte 
variabile. In nordul și in cen
trul țării s-au produs furtuni 
violente, iar in regiunile meri
dionale s-a abătut un puternic 
val de Căldură. In timp ce in 
Piemont furtunile au doborît 
copacii și acoperișurile unor 
case, iar grindina a produs pa
gube agriculturii, la Basilicata 
s-au înregistrat 40 de grade la 
umbră.

Ploile torențiale căzute in ul
timele zile în regiunile din 
nordul și centrul Angliei au 

provocat mari inundații

Ambasadorul României 
în Finlanda, Constantin Vlad, a fost primit de Jermu Laine, ministrul finlandez al comerțului și industriei. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării între cele două țări.

Un aCOrd !ntre Sternul Republicii Populare Chineze și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost semnat, joi, la Pekin. Acesta prevede acordarea de către China a unui ajutor economic suplimentar de urgență, gratuit, Republicii Vietnamului de Sud.
Sesiunea Comitetului E- 

XeCUtîV al C.A.F. (Corporația Andină pentru Dezvoltare) — organism afiliat la Pactul Andin, din care fac parte , Columbia. Chile și Ecuador — și-a deschis lucrările în capitala Venezuelei. In cursul actualei sesiuni a C.A.F., participanții vor dezbate o serie de proiecte privind dezvoltarea industriei in regiune.
Camera Reprezentanților 

a Congresului american a adoptat, cu 244 voturi pentru și 170 contra, un proiect de lege cu privire la limitarea puterilor președintelui de a angaja forțele armate a- mericane în acțiuni militare sau alte operațiuni cu caracter militar in străinătate, fără o aprobare specială, prealabilă, a Congresului.
Ambasadorul Franței în 

Mexic, Jean Bellard, a semnat miercuri protocolul anexă la Tratatul de la Tlatelolco, care interzice prezența armelor nucleare în America Latină.
Șeful misiunii britanice 

la O.N.U., Colin Crowe, a sosit la New York pentru a prelua președinția pe luna în curs a Consiliului de Securitate, in vederea apropiatelor dezbateri asupra evoluției situației în Orientul Apropiat. Colin Crowe a avut o primă întrevedere cu ministrul de externe egiptean, Mohamed Hassan el Zayyat, consacrată examinării datei la care vor fi reluate dezbaterile.
0 delegație a Partidului 

laburist din Marea Britanic, din care fac parte James Callaghan, vicepreședinte și trezorier al partidului. și Ronald G. Hayward, secretar general al partidului, a sosit la Budapesta.

Președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a primit, la palatul Miraflores din Caracas, delegația de ziariști venezueleni, condusă de Freddy Balzan, președintele interimar al sindicatului lucrătorilor din presă. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea activității gazetărești in Venezuela, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale ziariștilor venezueleni.
Guvernul Tanzaniei va continua să promoveze aceeași politică externă bazată pe salvgardarea independenței naționale, sprijinirea popoarelor africane aflate incă sub dominație străină și lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonialismului și rasismului, a declarat ministrul tanzanian al afacerilor externe, John Malecela, pre- zentind raportul său în fața Adunării Naționale a țării.
Lucrările reuniunii mi

niștrilor însărcinați cu pro
blemele mediului înconju
rător ai tari'or membre ale Pieței comune, s-au deschis, joi,' la Bruxelles. Reunipnea este consacrată elaborării bazelor unui prim pro-

Festivalul 
panafrican 

al tineretului

TUNIS 19 (Corespondență de 
la Mircea S. Ionescu). — Reu
niunile de joi prilejuite de pri
mul Festival panafrican al tine
retului de la Tunis au abordat 
probleme privind democratizarea 
învățământului și reforma uni
versității africane. S-a subliniat 
necesitatea formării de cadre 
proprii, capabile să contribuie 
la progresul economiilor națio
nale și la consolidarea suvera
nității tinerelor state africane.

Delegația de tineret din 
România, condusă de Constan
tin Boștină, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R., a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii organiza
țiilor de tineret din Tunisia, 
Maroc, Congo, Tanzania, rele- 
vindu-se, cu acest prilej, spri
jinul pe care țara noastră îl 
acordă unor țări africane în 
pregătirea de cadre naționale 
in diferite specialități legate 
direct de nevoile economiilor 
statelor respective. 

gram de cooperare între țările din C.E.E., în scopul reducerii poluării și al protecției mediului ambiant.
Autoritățile de la Lisa

bona au mtentaî un proces unui grup de patru persoane, care sînt acuzate de a fi desfășurat acțiuni de propagandă împotriva războiului colonialist portughez. Cei patru — doi ■tineri avocați, un funcționar și un student — sînt acuzați de răspindirea unor manifeste semnate de „Comitetul Amilcar Cabrai", care cheamă la acțiuni de protest împotriva războiului și de participare la activitățile „Mișcării de rezistență populară anticolonială".
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

TOKIO: Controverse 
aminate

paris • Implicațiile
„războiului'1 soieiCea de-a noua sesiune a Comitetului comun japono-ameri- can pentru problemele economice și comerciale s-a încheiat marți, după două zile de discuții între delegația guvernamentală japoneză, condusă de ministrul de externe Masayoshi Ohira, și cea americană, în frunte cu William Rogers, secretar de stat al S.U.A.Delegațiile celor două țări și-au concentrat atenția nu numai asupra problemelor bilaterale, ci și a- supra schimbărilor importante petrecute pe arena politică internațională, comunicatul comun dat publicității consemnind „tendința de relaxare evidentă a tensiunii în diverse regiuni ale lumii", în acest sens au fost notate cuvintele lui Rogers referitoare la prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, despre care a afirmat că „a avut loc într-un climat de conciliere, care trebuie să ajute faza următoare, de la Geneva, să-și a-

ducă o contribuție o- riginală la destinderea europeană".O bună parte a discuțiilor au fost concentrate • asupra problemelor economice internaționale, în perspectiva apropiatelor reuniuni ale Fondului Monetar Internațional și G.A.T.T., care vor lua în dezbatere problema restructurării sistemului monetar in- teroccidental și a impulsionării schimburilor comerciale și cooperării economice.în ce privește relațiile comerciale bilaterale, subiect de puternice controverse în ultimii ani, s-a convenit că între departamentele agricole ale celor două țări să aibă loc intîlniri regulate pentru a evita dereglările în livrările de produse agricole Japoniei, cu consecințe serioase asupra economiei a- cestei țări.Deși in problemele economice și comerciale bilaterale s-a notat cu satisfacție tendința din acest an de echilibrare a balanței comerciale americane,

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La Budapesta au început, joi, convorbirile oficiale ungaro-franceze — anunță agenția M.T.I. Delegația ungară este condusă de Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Munci- toresc-Țărănesc Ungar, iar cea franceză de Pierre Messmer, primul ministru al Franței. în cursul convorbirilor cele două părți au abordat probleme internaționale actuale și probleme ale relațiilor bilaterale.în aceeași zi, premierul francez a fost primit de Jănos Kâdăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au fost prezenți miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, Jânos Peter și Michel Jobert, precum și alte persoane oficiale ungare și franceze.

DE LATIFUNDIISANTIAGO DE CHILE 19 (Ager- pres). — Sarcinile de bază ale guvernului Unității Populare în domeniul agriculturii constau în încheierea procesului de expropriere a latifundiilor cu o suprafață de peste 80 de hectare, finanțarea întreprinderilor agricole și a familiilor de țărani care au beneficiat de prevederile reformei agrare — a declarat ministrul chilian al agriculturii, Jaime Toha. De la instaurarea guvernului Unității Populare au fost expropriate 4 074 latifundii care au fost împărțite țăranilor. în cursul acestui an, guvernul chilian are în vedere exproprierea altor 800 de latifundii.

A BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. FRANCEZPARIS 19 (Corespondență de la Paul Diaconescu). — Ziarul „L’Hu- manite"- din 19 iulie a publicat o declarație a Biroului Politic al C.C. al P.C.F. sub titlul : „Uniune populară împotriva marelui capital, pentru a scoate țara din criză". Declarația se referă la probleme legate de inflație, scumpirea vieții, revendicările economice și sociale ale celor ce muncesc, axate pe ideea punerii in aplicare a programului comun al stingii, ca principal mijloc de « scoate țara din această situație.

s-au înregistrat totuși unele deosebiri de vederi, în sensul că Washingtonul se teme că reducerea, în primele cinci luni ale anului, cu circa jumătate a surplusului înregistrat de Japonia în comerțul cu S.U.A. are doar un caracter temporar, și că în viitorul imediat dezechilibrul acut se va manifesta din nou. Oricum însă, spre deosebire de sesiunile anterioare, actualele convorbiri au fost lipsite de diferende serioase — ele a- vînd în special misiunea, așa cum se apreciază în cercurile poli- tico-diplomatice de aici, de a pregăti convorbirile Nixon-Ta- naka.Dacă notele „ascuțite" au fost evitate, a- ceasta nu înseamnă tnsă, după cum remarcă presa din Tokio, că problemele controversate au dispărut, ci, dimpotrivă, că dezbaterea lor a fost amî- nată pentru această lntîlnire la nivel înalt.
FI. ȚU1U

Recent, în Bretania, 
cîteva mii de găini au 
fost sacrificate din 
cauza lipsei de hra
nă. Comentînd fap
tul, un ziarist fran
cez scria : noul „răz
boi" a început, pri
mele „victime" au că
zut !

Este vorba de un 
nou capitol în con
fruntarea economică 
interoccidentală, capi
tol denumit aici „răz
boiul" soiei. După 
cum se știe, grăunțele 
de soia, foarte bogate 
in proteine, consti
tuie un aliment de 

, primă importanță în 
creșterea animalelor. 
Datorită unei recolte 
mai slabe în 1972, 
principalul producător 
— S.U.A. — a impus 
un embargo asupra 
exporturilor. In con
secință, prețurile au 
crescut într-un ritm 
fără precedent. După 
cum explica un eco
nomist la posturile 
franceze de televiziu
ne, Franța a impor
tat In 1972 o cantitate 
de soia în valoare de 
1 miliard de franci. 
Aceeași cantitate ar 
costa acum 4 miliar
de de franci !

Această situație stâr
nește o îngrijorare 
din ce în ce mai ac
centuată în rindurile 
crescătorilor de ani
male din Franța. Luni 
după-amiază, circa 400 
agricultori din depar
tamentul Finistere 
s-au adunat în fața 
abatoarelor din Brest 
pentru a-și manifes
ta neliniștea față de 
lipsa de hrană pentru 
animale. Adunări și 
manifestații similare 
au avut loc în ulti
mele zile și In al
te departamente ale 
Franței. După cum 
consideră specialiștii, 
criza de proteine va 
avea drept urmare fi
rească în următoarele 
săptămîni și luni o 
creștere substanțială 
a prețurilor pe piața 
cărnii. Conform cal
culelor făcute, unii 
comentatori conside
ră că sporul poate 
ajunge la unele pro
duse la 40 la sută din 
prețurile actuale.

In acest context, 
luni și marți a avut 
loc la Bruxelles reu
niunea miniștrilor a- 
griculturii din cele 
nouă țări ale Pieței

comune. Cu ' acest 
prilej, ministrul fran
cez J. Chirac a ca
lificat decizia luată 
la Washington drept „o agresiune ameri
cană" pe frontul e- 
conomic. Dar încă o- 
dată divergențele de 
păreri și de interese 
existente în cadrul 
„Europei verzi* nu au 
putut duce la o con
certare a acțiunilor în 
vederea soluționării 
crizei de proteine.

Specialiștii în do
meniul economiei și 
finanțelor stabilesc o 
relație între actualul 
embargo american a- 
supra exporturilor de 
soia și criza cronici o 
dolarului, arătînd că 
noile măsuri se în
scriu pe linia ofensi
vei economice și mo
netare declanșate de 
S.U.A., ofensivă care 
afectează puternic re
lațiile interoccidenta- 
le, mai ales în perspec
tiva rundei G.A.T.T., 
ce va avea loc în a- 
ceastă toamnă la To
kio.
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