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Întîinirea prietenească a conducătorilor 
unor partide comuniste și muncitorești

La 30 iulie, în Crimeea, a început întîinirea prietenească a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. La în- tîlnire sînt examinate probleme

ale dezvoltării în continuare a colaborării țărilor frățești, precum și probleme internaționale actuale.Lucrările întîlnirii continuă.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Organisme obștești cu largi 
prerogative in perfectionarea
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Investite cu largi

atribuții, adunările

generale să analizeze

și să soluționeze

A ADRESA T FELICITĂRI
lucrătorilor din agricultura județelor 

Timiș, Prahova, Gorj, Argeș și Tulcea,
care au încheiat secerișul griului

c. C. al20—21 1972, la ere-

porturi, agricultură, din construcții, proiectare și cercetare ș.a. — consilii de control muncitoresc, precum și comisii pentru problemele de organizare a producției și a muncii, pentru economii și buna gospodărire a unităților economice, pentru mecanizarea și automatizarea producției, pentru calitatea producției ; în întreprinderile care au activități de comerț exterior s-au creat și comisii pentru problemele de export-import, iar in unitățile care au plan de dezvoltare și de investiții — comisii

Partidul nostru acționează cu consecvență pentru a asigura ca întreaga activitate de conducere și organizare a economiei, a tuturor întreprinderilor să se realizeze cu participarea nemijlocită a clasei muncitoare, a maselor largi de oameni ai muncii și întreprinde, in acest sens, noi acțiuni menite să ducă la adincirea democrației muncitorești, a democrației socialiste — proces legic al dez_- voltării societății noastre. în acest context se înscriu organic și măsurile luate" recent, pe baza hotăririi PlenareiP.C.R. din noiembrie referitoare area consiliilor de control muncitoresc și a comisiilor pe domenii de activitate in toate întreprinderile industriale, transporturi construcții, șanfiere. in întreprinderile agricole canizare a agriculturii, în institutele de prbiectări și cercetări, precum și in. alte unități economice.Organisme obștești ale comitetelor sau consiliilor oamenilor muncii, formate din muncitori de inaltă calificare și cu experiență îndelungată in producție, din ingineri, tehnicieni, economiști și alte cadre de specialitate, consiliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii își desfășoară activitatea sub îndrumarea nemijlocită. a organelor și organizațiilor de partid. Aceste organisme au rolul de a controla modul in care se aplică hotărîrile de partid și de stat in domeniile economic și social, de a sprijini comitetele și consiliile oamenilor muncii din unitățile economice in realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor <le plan, în elaborarea și aplicarea măsurilor care se impun in vederea îmbunătățirii muncii și creșterii eficienței economice.S-au creat în toate unitățile economice amintite — din industrie, trans-

deȘi pe
DESPRE CONSILIILE DE CONTROL MUNCITORESC
Șl COMISIILE PE DOMENII DIN UNITĂȚILE ECONOMICE

de stat și de me- pentru problemele de investiții și dezvoltare. Activitatea acestor organisme este de natură să contribuie la ridicarea pe un plan calitativ superior a întregii munci de conducere și organizare a unităților economice, la creșterea inițiativei și răspunderii colectivelor de Întreprinderi, ale maselor de oameni ai muncii în marea întrecere pentru realizarea exemplară a planului și a angajamentelor asumate pe acest an, pentru înfăptuirea obiectivului de importanță națională : cincinalul înainte <le termen !Evantaiul de probleme de care trebuie să se ocupe, in principal, comisiile pe domenii este larg și bine definit. Comisia pentru problemele de Organizare a producției și a muncii are sarcina de a studia temeinic, împreună cu compartimentul respectiv din întreprindere, modul în care este, organizată activitatea de producție, • atît la nivelul unității, cit și in. secții, sectoare, ateliere, acționînd cu fermitate pentru introducerea metodelor moderne de organizare și condu- .

cere a proceselor de producție, in așa fel incit capacitățile de producție și forța de muncă să fie utilizate cu maxime rezultate. Sarcini deosebite revin comisiei pentru economii și buna gospodărire a fiecărei unități, în sensul analizei permanente și supravegherii stăruitoare a folosirii materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei electrice la fiecare loc de muncă, urmărind eliminarea risipei și introducerea unui regim sever de economii în scopul reducerii cheltuielilor materiale de producție. Comisia pentru calitatea producției sprijină îndeaproape comitetul sau consiliul oamenilor muncii în organizarea și desfășurarea unor țiuni eficace vederea nivelului manțelor ale produselor, o multitudine la înnoirea și modernizarea la răspîndirea experienței rezultate în acest dome- la dezbaterea critică la

I

ac- in ridicării perfor- tehnico- ocupîn- de as-economice du-se de pecte — de producției și bunelor niu, pinălocurile de muncă a cazurilor de ne- respectare a calității prescrise, de încălcare a tehnologiilor ș.a. Cum este și firesc, largi atribuții revin comisiei pentru problemele de export-import, ținind seamă de rolul comerțului exterior în ansamblul dezvoltării economico-sociale a țării, comisiei pentru problemele de investiții și dezvoltare, a cărei atenție/ deosebită trebuie îndreptată, intre, altele, asupra scurtării duratei dr execuție și respectării termenelor dr/ punere în funcțiune a tuturor obiectivelor, realizării la termen a parametrilor tehnico-economici proiectați ș.a., comisiei pentru mecanizarea și automatizarea producției, ținind sea-
(Continuare în pag. a III-a)
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800 de probe 
ele inteligenței

Fondul de idei tehnice și soluții tehnologice originale al Ministerului Industriei Ușoare s-a îmbogățit în acest an cu aproape 800 de invenții și propuneri de invenții, de inovații și propuneri de 30 de invenții
ACUH
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i
w.

pe lingă alte cîteva. miide inovații înregistrate. Un numărau fost selecționate și puse în practică pentru verificarea eficienței lor economice: Datorită valorii lor tehnice, cîteva dintre acestea — un nou tip de plafon fonoabsorbant, 
o tehnologie originală de tratament termo-chimic ș.a. — au și fost achiziționate de firme din străinătate.

Constanța spre

Produse mai 
suple, cu per
formanțe supe
rioare

Specialiștii întreprinderii „Electroputere" din Craiova și cei ai întreprinderii din Filiași au introdus in fabricație primele transformatoare dintr-o serie unitară cu puteri cuprinse între 100 și 1 600 kVA, produse de curind reproiectate.Ele au dimensiuni mult mai reduse decît vechile produse și indici tehnico-economici îmbunătățiți. Bunăoară, consumul de materiale a fost diminuat in medie cu 6 la sută, iar manopera cu opt procente, in timp ce nivelul pierderilor care se produc în timpul funcționării transformatoarelor 
a fost redus cu aproape o zecime. Puternic angajați in marea întrecere pentru realizarea cincinalului înainte de termen, minerii sălăjeni întimpină cu însemnate succese ziua de 23 August. Astfel, colectivul de salariați de la Sărmășag a extras de la îuiic ulvu ,_____  ,____ , mai mult de 11 000 tonecărbune? La rindul lor, minerii de la Ip și Surduc au ---- - tone cărbune.

20 000 tone 
de cărbune peste 
plan

exploatarea minieră „Sălajul" inceputul anului, peste plan,

...De la Tulcea.Mașina : se coace cind sub ____cuptor dobrogean. în urmă : Marea. Pe de lături : cealaltă mare, a porumbului. în depărtare, aburul Dunării ca o Deltă oglindită pe cer. Gonim intr-acolo dornici să întîlnim cit mai repede Tulcea, orașul care ni-1 prefigurăm, gîndim nerăbdători, in mul motorului încins.Tulcea. Locul „unde trînul Danubiu iși pierde și apa și numele în Mare". Așezarea dintre ceataluri. Poarta de ceață fierbinte, deschisă către argintul- Deltei. Cetatea de granit și cretă poleită-n solz de peș- . te și puf de pelican. Pasul de pe pămint ferm către geometria variabilă a plaurilor... Și alte și alte denumiri, știute din cărți, plăsmuite de noi sau auzite de Iii vreun localnic... De pildă,, ne vine in minte titlul pus. recent, de către un distins poet, tulceanul

în care ne ca o piine i bolta aflăm lune- marelui

pe il rit-bâ

depășit planul cu peste 9 500 Inițiativa ..Să elaboram 600 tone de fontă cu mangal economisit". a declanșat o adevărată acțiune împotriva risipei de mangal, pentru creșterea eficienței economice a producției, pentru de la întreprinderea de fier din Vlăhița le consacră zilei de 23 August. După cum precizează Eroul Muncii Socialiste, Csiki Janos, în primul semestru al anului s-au înregistrat cele măi scăzute consumuri de mangal din istoria întreprinderii. De altfel, cu mangal economisit in această perioadă s-au elaborat 1 200 tone fontă.

Cele mai scă
zute consumuri 
de mangal

noi succese pe care furnaliștii
IN

ZIARUL

DE AZI

Noi veștî de pe'ogoarele patriei confirmă 
devotamentul, abnegația și spiritul de iniția
tivă ale oamenilor muncii din agricultură, 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de condu
cerea partidului pentru recoltarea la timp a 
griului și executarea în bune condiții a 
tuturor lucrărilor agricole.

în telegrame adresate Comitetului Central, 
personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
mitetele județene de partid Timiș, Prahova,

Gorj, Argeș și Tulcea au raportat încheierea 
secerișului griului.

Răspunzînd acestor telegrame, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe mecaniza
torii, muncitorii din întreprinderile agricole 
de stat, Țăranii cooperatori și specialiștii, co
muniștii, pe toți oamenii muncii din agricul
tura acestor județe, urîndu-le noi succese în 
lupta pentru progresul agriculturii, pentru 
propășirea patriei socialiste.

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comite
tele județene de partid Tulcea, Argeș și Gorj (in pagina a v-a)

Azi RECOLTATUL
ÎNSĂMÎNȚĂRILE

Urgentarea recoltării griului în zonele din centrul și 
nordul țării, încheierea acestei importante lucrări în 
toate unitățile agricole din sud, reducerea decalajului la 
executarea lucrărilor agricole și îndeosebi eliberarea 
neîntîrziată a terenului de paie pentru a da cale liberă 
tractoarelor la pregătirea terenului pentru culturile suc-

cesive reprezintă principalele direcții în care trebuie 
concentrate eforturile mecanizatorilor și cooperatorilor, 
ale tuturor lucrătorilor din agricultură. în legătură cu 
măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea decalajului 
dintre recoltat și celelalte lucrări, ne-am adresat unor 
cadre din unitățile agricole, de la direcțiile agricole 
județene și din ministerul de resort.

1

La Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor l-am avut ca interlocutor pe ing. teodor Moscalu, directorul Direcției producției vegetale.' în" prezent există un mafe volum de lbcrări .urgente, chiar și in județelă care âu încheiat secerișul griului — preciza interlocutorul. Mă refer la decalajul mare creat între diferitele lucrări din campania agricolă, la tiămînerea in urmă a transportării paielor și însămin- țării culturilor succesive. Ultimele date centralizate la minister arată că nu s-au balotat și transportat nici jumătate din paiele de griu și orz. Cele mai mari suprafețe ocupate de paie se localizează in județele Olt. Telebrman, Brăila. Ialomița, ~ dinți cestei .........principalele cauze care frînează ritmul arăturilor. De aceea, ministerul recomandă gruparea preselor de
V________ —----------------

Constanța, Buzău, Mehe- și altele. întîrzierea a- lucrări constituie una din

Ce trebuie făcut, ce își propun și cum acționează 
in aceste zile unitățile agricole pentru lichidarea 
decalajului existent între lucrările de seceriș, 

transport, arături și însămînțări

balotat pe unități agricole, pentru a ușura înlăturarea defecțiunilor, redistribuirea acestor utilaje acolo unde este cea mai mare nevoie și unde pot lucra cu maximum de randament Ținind seama de capacitatea insuficientă a preselor, să se organizeze echipe de cooperatori care să adune paiele fără să aștepte ba- lotarea acestora și să Ie transporte și -depoziteze în șire la marginea tarlalelor sau in incinta fermelor

zootehnice. De asemenea, este indicat să se organizeze întrajutorarea intre unitățile învecinate cu mijloace de transport — remorci, atelaje etc. In județeje din sudul țării, unde recoltatul s-a încheiat sau e a- vansat, este necesar să nu slăbească eforturile pentru eliberarea terenului, să se organizeze munca în două schimburi sau schimburi prelungite la executarea arăturilor și semănatul culturilor succesive. Ți-

nind seama de timpul ploios, de condițiile excepționale pentru a obține a doua recoltă, trebuie concentrate toate tractoarele la pregătirea terenului și la semănat. Fiecare- zi' cîștigată ' la ’ însamințarea culturilor succesive influențează pozitiv asupra nivelului viitoarei recolte. în următoarele cîteva zile trebuie să se lucreze neîntrerupt pentru terminarea insămînțării porumbului siloz și masă verde, a celorlalte culturi prevăzute în planurile de măsuri ale fiecărui județ.In județele din centrul și nordul țării, în toate unitățile care n-au încheiat recoltatul griului, trebuie să se urmărească cu mai multă insistență aplicarea indicațiilor ministerului privind organizarea lucrărilor in flux continuu, in așa fel incit, concomitent cu secerișul, sase efectueze eliberarea și pregătirea terenului, precum și semănatul culturilor succesive. J
ÎN PAGINA A V-A

Vizita delegației
de partid și guvernamentale 

a R. D. Vietnam
ctitor al literaturii

și limbii române literare

Traian Coșovei, in fruntea unui reportaj-poem : Tul- eea, dragostea mea.O inspirată parafrază, pe
loc din România nu este, pentru restul țării, obiect de iubire statornică, funciară, activă, izvorîtă din su-

î ulcea si culoarea
te

care o... parafrazăm la rin- du-ne, spunînd : Tulcea, dragostea țării. Și nu de dragul jocului de cuvinte sau al unei formulări insolite. (Căci, în definitiv, care
blima permanență afectivă . numită patriotism ?). DarTulcea — ca toate celelalte județe și așezări a căror dezvoltare în perioada de după reîmpărțirea teritori-

al-adminiștrativă a necesitat eforturi și ritmuri de excepție — se înscrie interesului națiunii intr-un fel • aparte.,. Afli, de pildă, despre o nouă realizare a Galațiului siderurgic sau a Craiovei electrotehnice și primești evenimentul cu bucurie calmă, așezată, pentru că aceste locuri te-au obișnuit demult cu asemenea evenimente. Dar o realizare a Tulcei — său a Vasluiului ori Balșului, a Sloboziei, Tecucilor ori a Bistriței de Năsăud — te emoționează; altfel, te exaltă, îți solicită fantezia, te cheamă intr-acolo intr-un elan dacă vreți romantic. Iar acesta este un semn sigur că inima țării receptează cu exactitate efluviile adolescentine, de realitate nă- valnic-creatoare, pe care le degajă metamorfozele, rit-
Petre DRAGU 
Tudorel OANCEA

(Continuare in pag. a V-a)
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® FESTIVISMUL DIMINUEAZĂ EFICIENȚA MUNCII POLITICE DE MASĂ 
® DIN POȘTA REDACȚIEI : FAPTE, OPINII, PROPUNERI • REGISTRUL PUBLIC 
AL CONTROLULUI OBȘTESC : 1 000 DE CONTROLORI PE PIEȚELE CAPITALEI 
® PROGRAME SUBSTANȚIALE, INTERPRETARE DE ȚINUTĂ (Al IV-lea Festi
val al muzicii de cameră de la Brașov) • CUVINTE DIN BĂTRÎNI (puncte 
de vedere) • RUBRICILE NOASTRE : CURIER JURIDIC, FAPTUL DIVERS

Dimitrie Cantemir este prima coloană trainică și impunătoare a edificiului spiritualității românești a cărui cheie de boltă s-a rezemat ulterior pe oameni de seamă din aceeași stirpe renascentistă, precum Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga, George Călinescu. Ca orice personalitate marcantă și reprezentativă a unei culturi naționale, Dimitrie Cantemir a crescut firesc din solul patriei române și din spiritualitatea neamului său •— despre care a scris cu atîta pătrundere tegrindu-li-se organic și fiind contemporan cu toate generațiile de ginditori și luptători pentru idealurile patriotice. pentru dreptatea socială și suveranitatea națională a oamenilor de pe aceste meleaguri, te mir mul mânmai fiindcă a fost un mare patriot, a impus prin lucrările sale de geniu, cu un specific atit de românesc, universul nostru de ginduri și simțiri in circuitul valorilor universale. De aceea, fără Cantemir nu mi-aș putea imagina relieful spiritual al poporului român, cum nu mi-aș putea imagina România fără cununa Munților Carpați și Carpații fără Vlrful Omul. Dimitrie Cantemir este cel mai de seamă învățat român de la sfirși- tul secolului al XVII-lea 'și începutul celui de-al XVIII-lea — din familia marilor spirite enciclopedice, care cunoștea istoria, matematica, muzica și filozofia, etnografia și folclorul, fiind familiarizat .cu graiul strămoșilor noștri latini, vorbind : turca, greaca, persana, rusa, franceza, polona, italiâna. gindind și simțind însă întotdeauna românește.S-au scurs de la nașterea lui 300 de ani și numele său s-a săpat tot mai adine și mai puternic in conștiința poporului român. în 1673, voievodului Constantin Cantemir, fost răzeș și ajuns apoi domn prin calitățile sale excepționale de oștean, i s-a născut, la 26 Brumar,

și strălucire, in-
300 DE ANI DE LA

NAȘTEREA MARELUI

este scriitor care,
Can- pri- ro- toc-

CĂRTURAR PATRIOT

fiul cel mai mic, Dimitrie, care avea ț să ajungă una din cele mai proeminente figuri ale veacului : in același 3 timp, istoric, filozof, poet, om de stat,' ' ceea ce l-a determinat pe Voltaire să spună despre el „că unea talentele vechilor greci, știința literelor și aceea a armelor". Deși domnitorul Constantin Cantemir nu era deloc un cărturar — abia știa să se iscălească — a avut, totuși, grijă să dea fiilor săi o creștere aleasă. El aduce ca dascăl pentru odraslele sale pe un vestit călugăr grec de la curtea luiȘerban Cantacu- zino, pe nume E- remia Cacayela, care asigură tină- rului Dimitrie tot atita învățătură cită.oferea Academia grecească de la ConStantino- pol. Un ecou puternic al învățături găsi in încercări " aleCantemir, ca, sau gilceava lumea, sau cu trupul.

acestei il vom primele literare lui Dimitrie de în- Giude- Cartea Și
pildă, Divanul țelcptului cu tul sufletului■ e scrisă in grecește și românește poartă o orefață de "recomandație făcută de dascălul său, Caca vela, „plugarul care la holda minții sale a os-. tenit“ și care spunea despre „Gil-t eeavă" că este „cu retoricesc meșteșug împodobită, adîncă și bogată". Dar Dimitrie Cantemir iși va completa mult mai serios studiile în anii șederii sale la Constantiriopol, in timpul cit va fi ostatec pentru tatăl său, capuchehaie a fratelui ori mazilit politic. în anii tinereții, Dimitrie Cantemir citește mult. învață temeinic lucruri adinei și deosebit de va-, riate. devenind un umanist de tip renascentist, ceea, ce-i va crea o faimă deosebită, fiind primul român membru al unei academii- străine. Lecturile vaste și diverse, experiența spirituală obținută prin confruntarea cu atitea civilizații îl ajută să scrie opere fundamentale, valoroase, traduse în numeroase limbi străine,

Prof. univ. dr. 
Ion Dodu BĂLAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS

Festivismul diminuează eficiența 
muncii politice de masă

Salvările
DESPRE AGITAȚIA VIZUALĂ Șl ACTIVITATEA BRIGĂZII ARTISTICE DE AGITAȚIE DE LA F. M. U. A.-BUCUREȘTI

omeniei
S-a intimplat in seara de 10 

iunie a.c. pe șoseaua ce trece 
pe lingă uzina „Electroputere" 
din Craiova. In timp ce se afla 
la volanul unui autotren, Ismail 
Șacliir din Medgidia, str. Oituz 
nr. 41, din cauza unei dureri pu
ternice de stomac, a trebuit să 
oprească mașina. N-a trecut insă 
mult și a căzut în stare de in
conștiență. Salvarea sa depindea 
acum doar de... o salvare care 
să-l transporte cit mai repede 
la spital. Și aceasta n-a întâr
ziat. In câteva minute, datorită 
unui conducător auto, care tre
cea întimplător pe șoseaua res
pectivă cu un autoturism „Da- 
cia-1300", I.S. era operat de ul
cer duodenal și peritonită gene
ralizată la spitalul nr. 1 din 
Craiova. După nouă zile el era 
in afara oricărui pericol. O inii mplare care, ne face plăcere 
să o spunem, nu este 
singulară. Pe autostrada 
reșt-i—Pitești avusese loc 
cident de circulație. O 
grav accidentată avea 
urgentă de ajutor medical. Fără 
să mai piardă nici o clipă, in
ginerul Bodin din București, 
împreună cu soția sa au trans- 
portat-o la spital. Și de data a- 
ceasta, intervenția lor a fost 
mai mult decit oportună : acum 
pacienta respectivă- e din nou in 
mijlocul familiei. încă „o salva
re" a omeniei își făcuse datoria.

deloc 
Bucu- 

un ac- 
femeie 
nevoie

De la beție, 
în controlce au consumat o canti- al- la bufetul din sat, ing. Renghic. șeful fermei a- Serbești (Bacău), im- cu Pândele Ambrozie, la aceeași unitate, și-au să verifice cum își fac paznicii de la sectorul cile

FAPTE

După tate apreciabilă de băuturi coolice Stelian gricole preună salariat propus datoria zootehnic. Au luat fiecare un braț de paie, le-au așezat in apropierea grajdurilor și... le-au dat foc ! Văzînd că flăcările se extind au început să strige după ajutor. Spre norocul lor, paznicii au intervenit cu promptitudine, salvind sectorul zootehnic. Dar șeful fermei, care avea asupra sa o armă de vinătoare, nu era împăcat nici cu acest „test". Drept pentru care, după ce a făcut un rond complet, pe la trei noaptea, i-a adunat pe toți paznicii, pentru a-i. mușțrului. în acest t'imp însă, din' neatenție; â' declanșat arma, rănindu-1 la ambele picioare pe paznicul Ion Roman. Acum, „controlorul" turmentat va suferi consecințele propriei fapte.

Nu se poate să treci pe sub cupola impunătoarelor secții de mecanică ușoară, prin cea de mecanică grea sau pe la montaj, fără, să remarci încă de la distanță, suspendat pe deasupra șirurilor de mașini, un impunător panou. „10 minute de stagnare a mașinilor din hala de mașini unelte grele reprezintă o pierdere de capacități pe trimestru echivalentă cu uzinarea unui strung carusel 
0 1250, a trei mașini de rectificat și a 13-elemente tipizate de agregat".Limpede, concis, pe înțelesul fiecăruia. Privesc in jur. Hală imensă. Freamăt obișnuit de uzină. Undeva, aproape, un strung încremenit. Maistrul Vasile Stan, locțiitorul secretarului organizației de bază din atelierul de uzinaj nr. 1 de la Fabrica de mașini unelte și agregate din București, lămurește lucrurile pe loc:— Am un absent nemotivat, Con- drea Scarlat.— Prima lui absență ?— Nicidecum — se amărăște maistrul. Pînă acum. în iulie, are șapte nemotivate. O zi vine, două — nu. Nu te poți înțelege cu el. Am încercat toate metodele. Degeaba.Așa să fie ? întreb într-o doară: unde locuiește băiatul, știe cineva ce face în timpul lui liber, unde-i sini părinții ? Maistrul ridică din umeri. Fără greutate aflăm de la un tînăr, coleg de promoție cu Scarlat : „Locuiește in căminul nr. 1. aici în spatele fabricii, la citeva sute de metri. E de prin părțile Hușilor. îi place să bată bulevardul..."S-a făcut, așadar, totul ? Se pare că nu ! Și nu este vorba doar de acest tînăr. Pentru că pînă la 1 iulie, în acest an. au fost înregistrate 100 900 om/ore absențe nemotivate, ceea ce echivalează cu patru zile de activitate a fabricii.Este firesc, deci, să punem întrebarea : cum acționează organizația de partid pentru combaterea manifestărilor de indisciplină, pentru dezvoltarea răspunderii comuniste față de bunul mers al producției ? La prima vedere s-ar părea că eficient, în incinta fabricii, citeva panouri sugerează o multitudine de căi de acțiune și posibilități pentru întărirea disciplinei și îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan*. Se atrage atenția, bunăoară, că „10 minute pierdute zilnic de către fiecare salariat din secția mecanică grea echivalează intr-un an cu 6 900 ore pierdute, timp in care s-ar putea realiza un strung carusel de 0 2000“ sau că „prin creșterea cu 1 la Sută

a indicelui de utilizare a mașinilor s-ar putea realiza anual un spor de producție echivalent cu șapte mașini AF 85". Curioși să vedem cum sint recepționate la locurile de muncă a- semenea mesaje, am trecut pragul atelierului de mecanică ușoară, unde l-am întrebat pe maistrul Gheorghe Popa cite mașini îi stau. „Patru" — ne-a răspuns, precizind că sînt în reparații, că termenul afectat pentru aceste lucrări a fost cu mult depășit de către cei de la mecanicul șef. că s-au făcut intervenții acolo,, dar ele nu s-au soldat cu nici un rezultat concret.Deci, ne-am continuat drumul spre atelierul mecanic-șef. Aici, gazeta de perete păstrează o discreție totală

s-ar consuma pentru confecționarea unor lozinci și gazete de perete impozante, oricît de aspectuoase și de lustruite ar fi acestea, ele nu servesc decit ca decor, dacă mesajul pe care-1 transmit nu este comentat de oameni, nu este readus mereu în atenția lor. Nu spunem că este rău ca pe aleile fabricii să poți citi un text care invită la combaterea risipei sub orice formă S-ar manifesta ea, care arată că prin reducerea în 1973 a cheltuielilor la 1 000 lei. producție marfă cu 1 la sută față de 1972 s-ar putea obține o economie de 5 milioane lei. Ceea ce surprinde insă este că în locuri mai ferite vederii. în ateliere lăturalnice, unde realmente se produce risipă, nu intîlnești nici o urmă de agitație
VIAȚA DE PARTID

față de situația despre care aminteam, deși ar fi fost normal și necesar să se arate simplu, concret, pe nume cine întirzie această lucrare, ce pagube pricinuiește fabricii.în altă parte, la montaj, o gazetă de perete la fel de „discretă". Vor- bindu-se intr-un articol despre calitatea producției, totul este prezentat în culori trandafirii, nu se face nici o referire concretă la lipsuri, la cei care dau rebuturi, producție de slabă calitate. Lingă gazetă, în vitrina calității... bate vintul. In secție a avut loc de curind o adunare generală a organizației de bază unde lucrurilor li s-au spus răspicat, pe nume, au fost criticate neajunsurile în ceea ce privește calitatea produselor. în locul unor rînduri care nu spun nimănui nimic, n-ar fi fost oare mai util ca la gazetă să se publice măcar o sinteză a aceastor critici, sau să se arate măsurile preconizate, sarcinile stabilite pentru înlăturarea neajunsurilor ?Citeva cuvinte doar despre conținutul și forma agitației vizuale. Este, desigur, foarte bine că in incinta fabricii, precum și în secții, se găsesc numeroase panouri, lozinci. Ceea ce se remarcă însă aici este predilecția spre ornamentare, ca și cind scopul agitației vizuale ar fi de a înfrumuseța întreprinderea ca un „mare pavoaz". Oricîtă tablă și alte materiale
CURIER JURIDIC

Mandate 
mandatCU...

Petru Pavel Nămăilă, poștaș 
la oficiul P.T.T.R. Orșova, cău
ta demult o cale pentru a ajun
ge ,,coautor" cu destinatarii că
rora avea să le achite diverse 
sume bănești. Și, după ce a 
chibzuit în fel și chip, meloda 
cea mai sigură i s-a părut că 
ar fi falsificarea mandatelor 
poștale. Azi-așa, mîine-așa, pini 
cind s-a hotărit să-și achite 
sieși sumele întregi înscrise pe 
mandate, semnind el pentru 
destinatari. Dar numai după 
citeva operațiuni de acest fel, 
Petru Pavel Nămăilă s-a trezit 
cu un mandat care-i era adresat 
chiar dumnealui. Vn mandat 
autentic, care l-a- îndreptat spre 
destinația ce i se cuvenea.

Unde este 
solicitantul ?Alexandru Lupică, din orașul Drobeta Turnu-Severin. str. Ki- seleff, bloc 7, ap. 18, s-a adresat, nu demult, miliției municipiului Iași cu rugămintea de a întreprinde cercetările necesare în vederea găsirii mamei sale, pe care nu o cunoștea. Biroul de evidența populației din cadrul . miliției orașului Iași a efectuat ■ investigațiile cuvenite și. găsin- ; du-i mama, a încercat să-i co- ' munice lui A. L. rezultatul. Dar acesta n-a putut fi găsit nici in orașul Drobeta Turnu-Severin, unde avea domiciliul flotant, nici în municipiul Gh. Gheorghiu- Dej. str. 11 Iunie nr. 9, unde are domiciliul stabil. Ce e de făcut in această situație ? Să fie tat și... solicitantul ? cău-
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Competența comisiilor de judecată
în solutionarea unor abateri 

de la regulile de conviețuire socialăCititorilor care ne-au scris —' membri ai unor comisii de judecată sau simpli cetățeni ce au apelat, intr-un fel sau altul, la serviciile acestor comisii — și au solicitat lămuriri în legătură cu competența comisiilor de judecată din întreprinderi, organizații economice, instituții și celelalte organizații de stat pentru judecarea unor abateri de la regulile de conviețuire socială, le răspunde astăzi tovarășul loan Hatmanii, consilier în Ministerul Justiției.

Fără 
excepție

La volanul tractorului
BV—1994, Remus Mînzar se. în
drepta, într-una din zilele trecu
te, spre comuna Apața. Ajunse
se aproape de un pasaj de cale 
ferată și, cum acesta nu era 
păzit, R.M. trebuia să opreas
că, să ia aminte în stânga și în 
dreapta și apoi să treacă mai 
departe. Dumnealui a conside
rat insă că poate „să dea bice" 
cailor putere. Rezultatul ? Chiar 
in clipa in care a apărut, pe 
linia ferată s-a întîlnit cu tre
nul de marfă nr. 21204, aflat in 
plină viteză ! Doar printr-un 
noroc, R.M., tractorist la... Di
recția regională C.F.R. Brașov, 
a reușit să sară de la volan și 
să scape cu viață. S-o fi con
vins, cu acest prilej, că trenul 
nu admite excepții de la 
Iile de circulație ? Nici 
pentru tractoriști de la 
ferată !

regu- 
chitvr 
căleă

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînfeii

Abaterile de la regulile de conviețuire socială care se judecă de către comisiile de judecată din întreprinderi, instituții și celelalte organizații socialiste de stat sînt prevăzute de art. 11 din Legea nr. 59/1968 (republicată la 28 februarie 1973). Este vorba despre unele fapte cuprinse în codul penal, care — în a- numite condiții prevăzute de lege — sînt considerate abateri, datorită împrejurărilor în care au fost săvirșile sau a prejudiciului redus cauzat a- vutului obștesc. Ele se referă la :a) lovirea sau alte violente care nu au cauzat o vătămare integrității corporale sau sănătății, amenințarea, precum si insulta :b) furtul și abuzul de încredere între membrii aceluiași colectiv, dacă valoarea, pagubei nu depășește 300 lei ;c) sustragerile sub orice formă din avutul obștesc, cind șăvîrșirea lor nu a fost înlesnită prin fals, distrugerea sau degradarea cu intenție a unui bun din avutul obștesc și abuzul în serviciu, dacă în toate aceste cazuri valoarea pagubei pricinuite nu depășește 500 lei ;d) neglijenta in serviciu, dacă valoarea pagubei pricinuite avutului obștesc nu depășește 1 000 lei. Precizăm că in ultimele două situații sint exceptate cazurile în care fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol mașini, instalații, depozite, alte bunuri sau valori importante, ori ar fi putut provoca tulburări grave în desfășurarea procesului muncii. De asemenea. în cazul neglijentei in serviciu sînt exceptate și faptele ce au creat o stare de pericol pentru siguranța circulației trenurilor sau au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferată. Constituie, de asemenea. abateri si se judecă de aceleași comisii, faptele conslind în stricăciuni provocate locuințelor, precum si instalațiilor comune din imobilele proprietate de stat, aflate in administrarea directă a organizațiilor socialiste, cu care angajați: se află in raporturi de muncă, săvirsite de aceștia cu intenție și prin care s-a adus avutului obștesc o pagubă ce nu depășește 500 lei. Se consideră, totodată, abateri și instigarea, complicitatea, tăinuirea Și favorizarea la una dintre faptele prevăzute in articolul 11 din lege.Pentru ca asemenea fapte enumerate mai sus să fie sancționate câ abateri date în competenta comisiilor de judecată se cer îndeplinite următoarele condiții : să fie săvîrșite de âhgăjații întreprinderilor, organizațiilor economice, instituțiilor sau celorlalte organizații socialiste de stat, la locul de muncă si să prezinte un pericol social redus. Este necesar. totodată, că făptuitorul Să nu mai fi fost anterior condamnat. Con

damnarea anterioară se consideră inexistentă ori de cite ori a intervenit una din următoarele situații : fapta nu mai este prevăzută de legea penală ca infracțiune : infracțiunea a fos-t săvirșită în timpul minorității : s-a împlinit termenul de reabilitare : s-a împlinit termenul de . prescripție a executării pedepsei ori infracțiunea săvirșită a fost amnistiată. De asemenea, faptele enumerate mai sus nu se consideră abateri, ci infracțiuni, daca fată de făptuitor s-au luat în ultimii 3 ani mai mult de două măsuri de influențare obștească ori i s-au aplicat sancțiuni cu caracter administrativ prevăzute de legea penală, indiferent că. după trecerea unui an de la data rămânerii definitive a hotărîrilor prin care s-au aplicat anterior măsurile de influențare obștească, se consideră că nu au fost aplicate sau că executarea sancțiunii cu caracter administrativ s-a prescris.Cind comisia are de judecat abateri de la normele de conviețuire socială este necesar. în primul rind. să stabilească dacă faptele săvîrșite (lovire, vătămarea integrității corporale, furtul etc.) întrunesc trăsăturile caracteristice ale infracțiunilor respective, așa cum sint ele arătate în codul penal, și numai după aceasta urmează să constate dacă în raport de calitatea si antecedentele celui vinovat, de locul unde au fost săvîrșite și de celelalte condiții menționate mai sus să le judece. potrivit normelor înscrise in Legea nr. 59/1988 (republicată) completate cu dispozițiile codului de Procedură penală. Menționăm că dispozițiile Legii nr. 59/1968 se completează cu normele de procedură civilă numai in pricini patrimoniale, iar in litigiile de muncă si cu normele codului muncii și a legilor speciale din materia legislației muncii.Comisiile de judecată pot aplică, atunci cînd au de judecat abateri, sancțiunea cu amendă judiciară de la 50 la 500 de lei martorului care lipsește nejustificat, după cum pot dispune scutirea sau reducerea a- menzii dacă persoana amendată justifică de ce nu si-a îndeplinit o- bligația de a se prezenta pentru a fi audiată. Ca organ obștesc, comisia de judecată nu poate emite însă mandat de aducere.Comisiile de judecată pot aplica celor vinovati de comiterea unor ă- bateri de la normele de conviețuire socială mustrarea cu avertisment (care constă in dojenirea celui ce 
a săvîrșit abaterea, punindu-i-se, totodată, în vedere că dacă nu se vă îndrepta in viitor se vă lua făta de el o măsură mai severă) Sau A- menda de la 50 la 2 &00 lei. Măsura amendării nu poate fi luată însă împotriva minorului care nu realizează ciștiguri din muncă.

vizuală care să atragă atenția asupra acestei practici păgubitoare.Iată, ne aflăm într-un asemenea loc, la atelierul de debitare tablă. De patru ani lucrează aici trasatorul Dumitru Măndică- După cum singur afirmă, in acest răstimp nimeni n-a vorbit cu el despre posibilitatea ca, printr-o croire mai judicioasă, să valorifice deplin materialul, să obțină economii. „Un sfert din repere se pot croi din resturi de tablă, din decupări" — apreciază el. în mormanul de fier, ce așteaptă Să fie trimis la retopire, vedem aruncate multe asemenea resturi și decupări de tablă ce ar putea fi folosite. în altă parte, la atelierul de debitare sînt aruncate vraiște sute de . capete de bare de oțel. „Au căzut la debitare din neatenție sau neglijență, mai ales in schimburile II și III, cînd slăbește supravegherea" — ni se spune. Și, din comoditate, nu puțini. în loc să folosească acest oțel, preferă altul din bare noi.Și încă un fapt. Aflăm, de pildă, că la Fabrica de mașini unelte și agregate acționează o brigadă artistică de agitație. Puțin, foarte puțin pentru o asemenea întreprindere, dar fie — ne-am zis — este de preferat o brigadă bună, activă, decit mai multe, cu o existență facilă. După ce ni se spune că în palmaresul acestei brigăzi se găsesc două diplome de onoare, dobîndite la diferite concursuri, normal am fi vrut să-i vedem în cartea de vizită și activitățile desfășurate în fabrică, pentru că aici se cîștigă. pe merit, laurii adevărați. La acest capitol — rubrică albă. Din februarie-martie, nu Se mai știe precis, brigada . n-a mai prezentat nici un program in fabrică. Ea a putut fi văzută, în schimb, de două ori la clubul „Fi- nanțe-bănci", altădată în Parcul Libertății. cu prilejul concursului „Trofeul Arenelor Romane". Deși e limpede pentru oricine că spectatorii,

de drept, ai brigăzii, mai exact beneficiarii influenței sale politico-educative trebuie să fie în primul rind sălariații fabricii, se pare că aici s-a uitat de însăși rațiunea și scopul e- xistenței ei. Pornită să ciștige lauri, titluri- și trofee, brigada a alunecat pe panta manifestărilor .(Je suprafață, de paradă, se consideră mai degrabă o formație de estradă.— Chiar zilele acestea am primit indicații de la comitetul de partid al sectorului să devenim o brigadă artistică de agitație model — ne-a relatat instructorul ei, Constantin Ji- pescu. Trebuie să fim pregătiți, să avem cu ce ne prezenta la diferite manifestări ce se vor organiza pe Capitală, la schimburi de experiență cu alte brigăzi din mari uzine — conchide interlocutorul.Cu alte cuvinte, după o curioasă optică, pornită de la comitetul de partid al sectorului, interesează mai Pdțin ce face brigada în fabrică, ce jpfect are programul ei ; totul este ca ea să se pregătească pentru a se putea prezenta la diferite manifestări ținute pe Capitală, să poată reprezenta... sectorul.Desigur, în cei peste zece ani de existență. Fabrica de mașini unelte și agregate din București și-a ciști- gat, prin „familiile" de mașini-unelte pe care Ie produce, un nume cu faimă atît în țară, cit și peste hotare. Faptul că în acest an strungul carusel 0 1250 cu comandă program a fost distins cu medalia de aur la Tirgul de la Leipzig este elocvent în acest sens. Cum bine se cunoaște aici, solicitările , la export, cerințele interne fac ca sporirea continuă a producției, concomitent cu realizarea ei la un nivel calitativ ireproșabil, să însemne obiective de permanentă actualitate pentru activitatea colectivului. Munca politică desfășurată de organizațiile de bază, de comitetul de partid are numeroase disponibilități incă nefructificate pentru a contribui nemijlocit la îndeplinirea sarcinilor ce revin fabricii.Este un adevăr axiomatic că pentru a fi eficientă, munca politică nu poate omite problemele vitale ale colectivului, preocupările lui esențiale, nu se poate plasa la periferia lor. Tocmai de aceea, comitetul de partid trebuie să acționeze ferm, pentru combaterea manifestărilor de formalism și festivism în munca politică de masă, să asigure desfășurarea u- nei activități strins legate de producție de către agitatori, colectivele care răspund de gazetele de perete și agitația vizuală, de brigada artistică de agitație. Ele constituie {mijloace importante de dezvoltare a răspunderii comuniste față de muncă. de mobilizare a tuturor eforturilor colectivului pentru îndeplinirea,, planului pe acest an. a cincinalului îrtainte de termen. Pentru aceasta este nevoie de pricepere și pasiune, de spirit de răspundere — ceea ce. la drept vorbind, nu credem să le lipsească tovarășilor de la F.M.U.A.B.
C. MORARU

® OPINII
• PROPUNERI

Profesorul nostru — un exemplu demn de
UrmOt, Odată cu încheierea anului școlar, elevii și cadrele didactice de la Școala generală din comuna Coteana. județul Olt, au sărbătorit ieșirea la pensie a profesorului Vasile Onofrienco. Muncitor neobosit pentru buna pregătire a elevilor, exigent, corect, model’ de comportare la catedră, in societate și familie, în cei 43 de ani de activitate didactică, profesorul Vasile Onofrienco n-a avut nici o absență nemotivată, constituind un demn exemplu de urmat. (Vasile Tonu, comuna Coteana, județul Olt).

♦ Un util schimb de experiență între inovatori a avut loc recent la Atelierul de zonă C.F.R. Satu-Mare — Ferăstrău, cîștigător al locului doi pe țară în cadrul concursului de inovații. Au participat numeroși inovatori din mai multe unități din ramura vagoane, subordonate Regionalei de căi ferate-Cluj. S-au făcut valoroase propuneri pentru sporirea numărului de inovații și aplicarea mai eficientă a acestora in producție. (Vasile Țibîrnă, muncitor).
Trece vară după vară ?i n01, muncitorii navetiști dela Combinatul de prelucrare a lemnului din Tg. Jiu, așteptăm să se repună în circulație autobuzul de pe ruta Tg. Jiu-Poiana Filiași. Solicitările noastre, adresate ministerului de care aparține întreprinderea in care lucrăm, stau de multă vreme fără răspuns. (Semnează 20 de muncitori de la C.P.L.-Tg. Jiu).
Un nOU dispensar cu cab‘nete de consultații și stomatologie pentru adulți și copii, sală de tratamente etc, construit. prin contribuția cetățenilor, va fi dat în purînd în folosință în comuna Grăniceri-Arad. Peste puțin timp vor începe lucrările de construcție la baia comunală, care constituie un alt obiectiv prevăzut în schița de sistematizare. (Petru Botașiu, profesor, comuna Grăniceri, județul Arad).

❖ Așteptăm din Partea consiliului popular municipal săacorde mai mult sprijin cetățenilor din cartierul Dunărea, microraion 19, in vederea amenajării unui loc de joacă pentru cei circa 2 000 de copii ce locuiesc aici. (Marin Sorescu, muncitor la Combinatul siderurgic Galați).
<§> Puntea buclucașă.In anuI 19,?0 8 început construcția unei punți aeriene, pe cabluri, peste riul Luncavăț, pentru a face legătura intre satele Curtea și Popești, județul Vîlcea. Pînă in prezepit s-a turnat doar betonul la cele două capete de susținere. Și, in timp ce materialele procurate (cabluri, țevi metalice etc) se degradează pe marginea șoselei, cetățenii sînt nevoiți să ocolească zeci de kilometri pentru a trece, cu diferite treburi, dintr-un sat în (Nicoiae Gingioiu, comuna Popești, județul Vilcea).

Sugerăm directiei sanitare a județului să Înființeze și in cartierul nostru — fosta comună Cireasov, care aparține
altul.

f     _______ ____________________________,-------- ,—,...„ acumde orașul Slatina — un punct sanitar. Cetățenii suferinzi ar fi scutiți astfel să mai parcurgă cite 5—6 km pînă în centrul orașului pentru efectuarea unor tratamente. (Oreste Tufeanu, cartier Cireasov, orașul Slatina).
Aparate pentru... decor ? Sectorul de proiectare al județului Vaslui a achiziționat, cu cîtva timp în urmă, de la I.I.S. „Electrotehnica" București, două aparate de multiplicat planșe (heliografe), pentru care s-au plătit 18 000 lei. Aparatele nu pot fi insă folosite deoarece au fost livrate fără piese de schimb (reducție, geamul corespunzător ele.) și, cu toate intervențiile noastre la_fabrica producătoare. ne-a fost imposibil să le procurăm. (Dumitru strada Avintului nr. 11, Vaslui). Golea, subinginer,
Curat operativitate l 11 luni a?teP*'.ca Dir®ct‘a ADAS a județului Tulcea să-mi rezolve o cerere privind acordarea unor despăgubiri. La sesizarea mea, adresată personal tova^- rășului director al direcției respective, încă din luna aprilie a.c.. nu am primit nici un fel de răspuns pină in prezent. (Grigore Puia, comuna Cazasu, județul Brăila).

Rubrica realizata de
Gheorghe PÎRVAN

t1000 de controlori pe piețele Capitalei
Controlul obștesc din Capitală — ca, de altfel, și din celelalte localități ale țării — acordă, cum e și firesc, o atenție deosebită modului în care se desfășoară aprovizionarea populației, urmărind îndeaproape cum este asigurată servirea cumpărătorilor. Prin intervențiile lor ferme — exercitate in numele cetățenilor care i-au ales in echipe — controlorii obștești intervin operativ, determinind, acolo unde este cazul, eliminarea, pe loc, a deficiențelor apărute, stabilind măsurile necesare pentru evitarea lor pe viitor. Exemple ? Iată unul dintre ele :Duminică dimineața, in piețele și unitățile comerciale ale Capitalei au venit — răspunZind la apelul Consiliului municipal F.U.S. și al Consiliului municipal al sindicatelor — peste 400 de echipe, deci mai bine de 1 000 de mandatari ai obștii, care au urmărit. la fața locului, a- provizionarea populației cu legume și fructe de sezon. Spre satisfacția lor — și a cumpărătorilor — cele mai multe echipe au putut nota, in procesele verbale încheiate. preocuparea unităților I.L.F., Gostat și Agrocoop, a administrațiilor de piețe pentru aprovizionarea corespunzătoare a populației. Echipa formală din tovarășii AMU NICOLAE și PETRA- CHE MARIN (salariați la întreprinderea „Electromagnetica"), pe care am însoțit-o împreună cu fotoreporterul nostru, a constatat — nu numai în Piața Rahovei (foto 1), dar și in celelalte piețe vizitate : Ferentari, Piscului, Berceni, Traian, Unirii, Titan — a- bundența și varietatea produselor de sezon. Constatări asemănătoare au făcut și echipele din sectorul 8. consemnînd cu bucurie în procesele lor verbale preocuparea manifestată de comereîanți pentru

aprovizionarea unităților, pentru servirea civilizată a cumpărătorilor, pentrp asigurarea unor produse de calitate și eu aspect comercial corespunzător.în raidul de duminică au fost semnalate insă și aspecte mai puțin plăcute. în timp ce in Piața Rahovei, de exemplu, se aduseseră atît de multe piersici (circa 10 000 kg) incit a fost ne-
Reporterii noștri 
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cesară redistribuirea lor ulterioară, in piețele Berceni, Piscului și Traian, u- nitățile I.L.F. nu aveau la vînzare nici un kg de fructe.Controlorii obștești au urmărit in cursul dimineții de duminică și modul în care se respectă programul de funcționare a unităților, în Piața Ferentari, administratorul Nicolfte Ștefan și responsabilul unităților I.L.F.. Ilie Căprăroiu (foto 2), încercau să explice controlorilor obștești un lucru... inexplicabil de ce u- nitatea I.L.F. (la fel ca și chioșcul Gostat) are încă o- bloanele trase, deși ora de deschidere trecuse de mult.— Nu este pentru prima dată cînd sesizăm acest lucru — face 6 observație unul din controlorii obștești. De ce n-ați luat măsurile de rigoare ?

Tăcerea celor întrebați — dovadă a lipsei de preocupare dm partea factorilor in drept față de observațiile și Sugestiile echipelor de control obștesc — a încercat să țină loc de răspuns șl atunci cind echipele cetățenești s-au interesat de unele abateri de la regulile generale de comerț. Astfel, controlorii obștești au depistat mai multe cazuri de neafișare a prețurilor în Piețele Piscului (foto 3), Traian, Amzei. Ilie Pintilie. La unitatea I.L.F. nr. 2 din Piața Amzei. vin- zătorul Geambășu Marin a fost surprins cind vindea piersicile de calitatea I la calitatea extra — lucru pentru care a fost amendat cu 500 lei. Așa au pățit și alții care încălcaseră prețurile de mercurial.Un aspect asupra căruia controlorii obștești s-au oprit mai mult in cursul raidului de duminică a fost situația de la centrele de vînzare a păsărilor vii. Observațiile lor au pornit de la faptul că, deși există pe piață suficiente păsări, modul în care este,organizată servirea cumpărătorilor lasă foarte mult de dorit. La multe din punctele de desfacere, vînzarea Se face doar la un singur ghișeu, pe un singur cintar. de către un singur vinzător, din care cauză cumpărătorii sînt nevoiți să aștepte ore întregi la coadă. Situații de acest fel au fost întîlnite in piețele Berceni, Ferentari, Piscului ș.a. Lipsa de intervenție a factorilor responsabili este cu atît mai gravă, cu cit această stare de lucruri dăinuie de citeva săptăminl.Așteptăm — și e de dorit — Ca in raidul următor Controlorii obștești și reporterii să găsească in piețele Capitalei numai exemple de laudă.
Mlhaf IONESCUFoto : E. Dichiseanu
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zile soluționeze problemele esențiale ale activității întreprinderilor
Aflate în curs de desfășurare, adunările generale ale oamenilor muncii — investite cu largi atribuții prin puterea legii — constituie un cadru Instituțional care trebuie folosit cit mal bine in fiecare unitate economică, de toate comitetele oamenilor muncii, de toate cadrele de conducere, pentru a pune in dezbatere problemele majore, cardinale ale activității productive. Esențial este ca în acest for, prin care oamenii muncii participă in mod organizat la conducerea întreprinderii, să se analizeze cu răspundere și deschis, în spiritul exigențelor partinice, activitatea desfășurată de organul de conducere colectiva, de întregul colectiv pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecere. Totodată, pornind de ia realitățile locurilor de muncă, ale atelierelor și secțiilor în care lucrează, oamenii muncii sint chemați să contribuie — prin sugestiile și propunerile ce le fac — la stabilirea programelor de măsuri pentru realizarea planului și a angajamentelor pe anul 1973. precum și pentru buna pregătire a producției anului 1971. în această lumină, adunările generale ale oamenilor muncii trebuie să constituie o formă activă, un mijloc eficace de ridicare a conștiinței și responsabilității fiecărui muncitor, inginer, tehnician, atit pentru propria activitate, cit și pentru activitatea întregii întreprinderi.Publicăm astăzi alte relatări de la adunări generale ale oamenilor muncii care au avui Ioc in aceste zile, precum și despre pregătirile ce se fac in unele întreprinderi pentru buna lor desfășurare.

o Prezentăm doar cîteva acțiuni din bogatul plan de măsuri adoptat de recenta adunare generală a oamenilor muncii- de Ia atelierul de formare din a „23 August" din București :turnătoriei de oțel

1. Anticipare Ia „marea dezbatere"pe întreaga uzină...2. Despre calitate s-a discutat mult-și foarte bine-dar s-a ocolit problema abaterilorde ia disciplină3. în cunoștință de cauză, fără apă

cadrul uzinei Omologarea ncintirziată a noii tehnologii de formare și turnare a cutiilor de unsoare, prin montarea a 8 modele pe placă, ceea ce va duce Ia o creștere a producției cu 30 la sută in semestrul II ; termen de realizare — 23 august 1973, răspunde... Prin folosirea spațiului liber de pe placa port model la cadrele de boghiu se va obține un spor de piese turnate de 140 tone ;, termen — imediat, răspunde... în urma îmbunătățirii tehnologiilor de formare la incă 10 repere se va realiza, in a doua parte a anului, o economie de 300 tone oțel și o reducere a manoperei cu 10 la sută ; termen — imediat, răspund, maiștrii și șefii de echipă. Tocmai de aceea, reușita adunării generale se cuvine relevată de la bun inceput.— Trebuie să fructificăm mai repede și mai bine gindirea tehnică- — spunea, în cuvîntul său, șeful de echipă Ion Manea. Pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, nu este nevoie de un efort fizic suplimentar ci, în primul rind, de gindire tehnică. Prin îmbunătățirea tehnologiei de formare a cadrelor de boghiuri pentru vagoane, ca să dăm un singur exemplu, in primul semestru am obținut o producție mai mare decit aceea din întregul an 1973 — și, aceasta, pe aceleași suprafețe de producție și cu același număr de salariați. Iată de ce consider că prevederile planului dc măsuri trebuie aplicate neintîrziat, că în domeniul promovării tehnologiilor moderne trebuie să acționăm in continuare cu mai mult curaj.Cuvintul șefului de echipă a clștlgat adeziunea întregii adunări generale. Reluind problema promovării largi a procedeelor noi, moderne, de fabricație, mulți dintre participanții In dezbateri au relevat soluții concrete pentru perfecționarea tehnologiilor, mecanizarea și automatizarea producției, propunînd în acest scop măsuri tchnico-organizatorice temeinic fundamentate.,Este bine să deschidem cimp larg de aplicare noilor tehnologii, suport sigur de ridicare a calității producției, au apreciat numeroși vorbitori — printre care Savu Șer- ban. Dumitru Dinculeșcu și Ion C'omănici. Important este insă să le respectăm ! O asemenea precizare

a imprimat dezbaterilor un caracter și mai viu, mai combativ, mai concret. în primul semestru, cheltuielile determinate de rebuturi și remanieri au ajuns să depășească 4 milioane lei. Cauzele ? Așa cum a reieșit din adunarea generală, accentul s-a pus mai zarea cantitativă a plan, in detrimentul ducției, respectării tehnologiilor. „Este spunem un nu hotărit acestei practici — arăta muncitorul Marin Pană. în ședințe vorbim de calitate, de economii, iar in producție nu șe închid bine formele de turnare, nu se lucrează cu atenție, se incalcă normele tehnologice. Controlul tehnic de calitate trebuie să fie mai sever, dar în esență tot noi sîntem cei care hotărim calitatea producției. Să dovedim și prin fapte că așa stau lucrurile, că sintem capabili să. realizăm numai produse de bună calitate".Adunarea generală a confirmat, o dată în plus, hotărîrea colectivului de aici de a nu precupeți nici un e- fort pentru a transpune în viață angajamentul asumat de întreaga uzină, de a realiza cincinalul în patru ani si jumătate, a. prefigurat — prin desfășurarea sa. așa cum relevau mulți dintre participant! — „marea dezbatere" care in luna august va avea loc. în același spirit muncitoresc, pe ansamblul întreprinderii cu numele simbolic : „23 August" din București.

mult pe reali- sarcinilor de calității pro- cu strictețe a momentul să

Iile ȘTEFAN

de tchnolo- de bază al de turnare, care turnă-

©
De-a lungul desfășurării sale, adunarea generală a oamenilor muncii tie la secția turnătorie — una din cele mariale fabricii mașinicasnice emailate „23 August" din Satu-Mare — a reflectat spiritul angajant, maturitatea politică- profesională pe care colectivul de aici le dovedește, zi de zi, în înfăptuirea obiectivului major asumat de muncitorii, inginerii și tehnicienii întregii fabrici : realizarea cincinalului in 4 ani și jumătate.Numeroșii vorbitori care au dezbătut problemele analizate in darea de seamă asupra activității din primul semestru .au subliniat ideea că turnătoria și celelalte secții din fabrică dispun incă de însemnate rezerve umane și tehnico-materiale pentru a mări, cantitativ și calitativ, avansul acumulat în „bătălia" privind înainte de Suselor și. .................. ______ __ceasta, . aprovizionarea cu. nia.țer.ii'

prime, scule și dispozitive s-au aflat, in acest context, in centrul discuțiilor.— Nici pe departe nu ne poate măguli și mulțumi aprecierea făcută în darea de seamă referitoare la scăderea cu citeva sutimi de procente a rebuturilor in primul semestru, comparativ cu anul trecut — a-arătat, in cuvîntul său, turnătorul Iosif Lang. Să nu uităm că rebuturile, în perioada analizată, însumează peste 550 mii lei. Nu spun o noutate — problema dăinuie de ani de zile, fără ca conducerea fabricii să o fi putut rezolva. Una din cauzele principale ale acestei stări de lucruri o constituie lipsa acută de fontă veche la dimensiunile mici cerute gia de la noi, element calității materiei primeAlți vorbitori, printretorii Gheorghe Cociș și Iosif Marton, au semnalat faptul că, în strădania colectivului pentru asigurarea ritmicității și calității producției, apar numeroase greutăți cauzate de defecțiunile sau fragilitatea sculelor furnizate de secția sculărie sau de intirzierile provocate in executarea unor piese de schimb. „Să nu uităm insă, spunea, și lăcătușul- găuritor loan Roatiș, că în mult mai marc măsură, noi, muncitorii din această secție, putem acționa mai hotărit asupra îmbunătățirii calității produselor, lucrînd cu ,a- tenție sporită pe faze de lucru, întărind controlul și autocontrolul la locurile de muncă, depistînd Ia timp deficiențele care dereglează procesul tehnologic. Vorbitorul a făcut, .în continuare, citeva propuneri valoroase pentru ridicarea calității pieselor la turnarea sub presiune și prevenirea deformării de volum a unor repere de la sobele de încălzit.Ne-am fi așteptat ca participan- ții la adunare, in „tonul" combativ și constructiv care a caracterizat discuțiile pe tema unor probleme de producție, să fi tărită și față muncă, lipsurile vente ale unei scoției. Dar, in zarea in darea de seamă a citorva dintre lucrătorii care au comis , această abatere, discuțiile au trecut sub tăcere această problemă.în ansamblu, adunarea a relevat convingător potențialul creativ, e- nergiile. de care dispune acest harnic colectiv, pentru a traduce in fapt atit sarcinile ce-i revin in semestrul doi, cit și în anul viitor.
Octav GRUMEZA

,.. corespondentul. „ScinJeȘ" .
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...Miercuri, 1 august ©a.c., va avea loc adunarea genprală a oamenilor muncii de la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera. Pregătirile pentru acest eveniment deosebit in viața colectivului sint • în toi. Factorii de răspundere din combinat finisează darea de seamă, știut fiind că de conținutul ei depind în mare măsură „tonul" dezbaterilor, profunzimea lor. Discutăm cu unii dintre aceștia, cu muncitori, telipicieni și ingineri din marele combinat.Gheorghe Niculieea vicepreședintele comitetului sindical : Darea de seamă, pe care o definitivăm in aceste zile, ține să ilustreze veridic realizările. obținute pe primul semestru și stabilește strategia obținerii unor rezultate cit mai bune pe întregul an. în așa fel incit planul și angajamentele asumate în întrecere să fie Înfăptuite integral. In marele for al colectivului nostru vom analiza cu a- ceastă ocazie și modul în care trebuie să ne .organizăm mai bine întreaga muncă, pentru ca in 1974 să fim in măsură să facem față sarcinilor de plan sporite in comparație cu anul acesta.— Cind credeți că veți putea să faceți cunoscute principalele probleme din darea de seamă partici- panților la adunarea generală ?— Cel mai tîrziu în cursul zilei de luni ; prin intermediul organizațiilor de partid din secții ii vom informa pe reprezentanții salaria- ților Ia adunarea generală asupra problemelor analizate, pentru ca aceștia să se pregătească, să-și aducă o contribuție substanțială la desfășurarea lucrărilor.— Pe ce bază a fost tntocmit proiectul programului de măsuri și care sint aspectele vizate ?— In adunările generale din secții s-au făcut propuneri, s-au discutat posibilitățile de îmbunătățire a procesului de producție. Din cele peste 100 de propuneri de măsuri analizate la nivelul secțiilor am selecționat aproape 40, considerăm că sint neral pentru întregVasilc Tatomlr — ția de mobilă corp rile cu tovarășii deșit că trebuie să ridicăm in adunarea generală problema îmbunătățirii transportului, intern in secția noaști;ă, :înu-s?hșul introducerii trans-..„ ;jporl;țiltii,Yjfe; qolfe.* cdhcmitent cu rejfe

noi care de interes ge- combinatul. maistru la sec- : Din consultă- muncă a reie-

înnoirea parcului de electrocare al secției. O altă problemă care considerăm că trebuie pusă in discuție se referă la mărirea capacității căminului de copii al combinatului și Ia înființarea unei creșe pentru copiii muncitorilor.Maria Seval — muncitoare la secția de mobilă de bucătărie : îmbunătățirea aprovizionării cu o- glinzi, pal și borduri din policlo- rură de vinii ar fi de mare folos pentru colectivul nostru. Tot atit de importantă este și folosirea mai bună a spațiilor libere pentru producție și nu pentru depozite de materii prime, ambalaje sau semifabricate.— înțelegem că aceste probleme constituie substanța cuvintului dv. la adunarea generală a oamenilor muncii pe combinat.— Fără discuție, le-am ridicat și la nivelul secției, o să le ridic și acum. Numai așa putem elimina minusurile din munca noastră.Gheorghe Porojnicu — șeful secției mobilă de deosebire de acum am fost aspectelor mai dării de ' seamă, acele care se referă critic Ia tră.— Critica ce vi se justă ?— Fără doar și poate. La noi In secție mai există încă un „rabat" la calitate, iar disciplina, tn special la o serie de tineri muncitori, lasă de dorit.— Ați fost delegat să reprezen- tați colectivul secției Ia adunarea generală a combinat și acesta. Ce nou actuala— Un plus de democratism muncitoresc, de responsabilitate comunistă. Pe ce-mi argumentez această afirmație ? în primul rind. pe modul in care s-au desfășurat adunările oamenilor muncii din seciții, unde s-au spus lucrurilor pe me, hotărit, muncitorește, fără menajamente. Avem lipsuri care datore.se și nouă, și n-am să revin asupra lor, dar și organului de conducere colectivă care nu s-a preocupat îndeajuns nici de problema aprovizionării și nici dc îmbunătățirea coeficientului dc schimburi. în al doilea rind. faptul că avem o pre ceea ce posibilitatea să mele Ia fel de critic și autocritic, fără nici o picătură de apă de trandafiri.,
Adrian POPESCU

bucătărie : Spre anii precedenți, informați și asupra pu(in plăcute ale... paragrafe secția noas-aduce este

oamenilor muncii pe in anii trecuți. și anul considerați că aduce rundă ? ■
nu-se mai

se
imagine clară des- va discuta..atacăm"hotărit, In creează proble- spiritinfăptuirea cincinalului termen. Calitatea pro- strins legata de 'ă-de trandafiri

©

Recoltarea griului la cooperativacare au căzut in ulti- ară ușor, terenul poa-
s-a creat un decalaj în- lucrările agricole. Din ini- comitetului județean de s-au luat măsuri pen- masivă regrupare a for-

JUDEȚUL ILFOV
Azi RECOLTATUL miine INSAMINȚARILE!

Masivă regrupare a forțelor mecanice și mijloacelor 
de transport
Echipe speciale pentru baloîarea și transportul 
paielor
Cei mai tîrziu în 6 august arăturile vor fi terminate

Interlocutor, ing. Nicolae Stoica, directorul general al direcției agricole :„Da, tre țiativa partid tru o țelor mecanice și a mijloacelor de transport în funcție de noile cerințe. Analizele foarte operative întreprinse au arătat că nu se poate lucra cu mijloace mecanice și de transport dispersate. De aceea, în cuprinsul județului s-au organizat 100 de echipe de mecanizatori și cooperatori dotate cu prese de balotat și cu mijloace de transport care lucrează fiecare in cite o cooperativă agricolă pină la încheierea haiotării și transportului paielor și depozitării lor in șire. Fiecare e- chipă este permanent sprijinită de cadre de conducere din S.M.A. și cooperative agricole, de mecanicii cei mai buni care înlătură operativ defecțiunile ivite la presele de balotat'. * cazurile lot at se in șir cimpului. metode de gului județ, tăm eliberarea cale liberă

In unele cooperative agricole, cum sint cele din cadrul consiliilor in- tercooperatiste Fundeni, Vidra, Cio- rogirla ș.a. unde sint suprafețe mai mari de paie pe cimp, pe măsură ce se încheie lucrările in alte unități, vor fi aduse un număr suplimentar de prese de balotat. Ținind scama de volumul mare de lucrări, direcția agricolă a indicat ca o

parte din paiele balotate sau nebalotate să se depoziteze in șire, la capătul tarlalelor, de unde vor fi transportate in incinta fermelor zootehnice sau la fabricile de celuloză imediat ce va fi posibil. In acest mod se ciștigă zile prețioase pentru eliberarea terenului și efectuarea celorlalte lucrări.în funcție de măsurile amintite, au fost refăcute și graficele de executare a arăturilor, tumind ca a- eestea să fie încheiate cel mai tîrziu pină la 5—6 august pe toate suprafețele. în acest scop, una din măsurile întreprinse, îndeosebi in cadrul consiliilor intercooperatiste Budești, Frăsinet, Grădiștea, Urzi- ceni ș.a. este organizarea schimburilor de noapte la executarea arăturilor. Urmărim zi de zi urgentarea lucrărilor de însămințare a culturilor succesive. Pină acum. In cele mai multe unități s-a realizat planul de însămințare a porumbului pentru boabe și siloz.
JUDEȚUL BRAILA

chis un front larg de .lucru, altfel, in toate cooperativele agricole- care nu au terminat de insămințat culturile duble se lucrează fără întrerupere, in schimburi prelungite, din zori și pinâ seara. Da-
torită ploilor mele zile, se te fi bine pregătit și există garanția obținerii unor producții mari la porumbul insămințat in cultură dublă.

• în 2-3 zile paiele vor fi iransportaîe
© Zilnic, 5-6 mii hectare însâniînțate

JUDEȚUL MEHEDINȚI

în acest mod am lichidat cind cite o presă' de ba- defecta și răminea ore imobilizată in mijlocul Generalizarea acestei lucru, la scara intre- permite să urgen- terenului, să dăm tractoarelor la arat.

în județul Brăila, după terminarea recoltării griului pe Întreaga suprafață cultivată, toate forțele mecanice și umane au fost concentrate la eliberarea terenului de paie, la executarea arăturilor și in- sămințarea culturilor duble. Munca a fost in așa fel organizată incit să se asigure o sincronizare cit mai bună intre ritmul de lucru al preselor de balotat paie, plugurilor și semănătorilor.în prezent, pe terenurile eoope-

rativelor agricole lucrează 305 prese de balotat. 1 500 tractoare cu pluguri și 294 semănători. Menținin- du-se actualul ritm de lucru, in următoarele 2—3 zile întreaga suprafață de pe care griul a fost recoltat va fi eliberată de Intre suprafețele arate și insămințate cu culturi există un decalaj de9 000 ha. Ținind seama că zilnic se insămințează intre 5 000 și 6 000 ha, rezultă că și semănătorile au des-

® 26 000 ha arate și 17 000 însămînțate
® Ritm inegal

(Urmare din pag. I)ma mai ales de Însemnătatea pe care extinderea acestora o are pentru creșterea substanțială a productivității muncii și economisirea forței de muncă.Concomitent cu participarea directă la soluționarea problemelor activității economice, dintre care am amintit — desigur — doar citeva, consiliile și comisiile pe domenii au datoria să acționeze pentru dezvoltarea unei a- titudini înaintate față de muncă, pentru stimularea inițiativelor creatoare muncii în înde- economice și pentru comba- de nepăsare, de răspundere, este împletirea analizelor
ale oamenilor plinirea sarcinilor sociale, precum și terea manifestărilor neglijență și lipsă Demnă de remarcat judicioasă a studiilor și cu intervențiile directe, energice in viața atît de complexă a întreprinderilor noastre. Ca atare, co-

misiile au sarcina de a prezenta comitetelor și consiliilor oamenilor muncii propuneri de măsuri ce se impun a fi luate in toate domeniile care constituie obiectul activității lor, din aceasta desprinzîndu-se caracterul concret, finalizator, al muncii noilor organisme. Totodată, în aria de preocupări ale consiliilor și comisiilor se înscriu și chestiunile care privesc respectarea normelor . de protecție și igienă a muncii, relațiile și condițiile de muncă din unitățile respective.în mod firesc, consiliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii se sprijină, în întreaga lor activitate, pe participarea largă a maselor de oameni ai muncii și desfășoară o activitate permanentă pe bază de program de lucru, acordind un sprijin efectiv organelor colective in conducerea eficientă a activității economico-sociale. în acest fel, comitetele și consiliile oamenilor mun

paic. cele duble circa
De citeva zile, în unitățile agricole din județul Mehedinți s-a încheiat recoltatul păioaselor. Cooperatorii "și mecanizatorii continuă insă, in același ritm susținut, lucrările de eliberare și - pregătire a terenului, urgentindu-se cu liecare zi însămînțarea culturilor duble pc suprafețele planificate. Din datele centralizate la direcția agricolă ju-

dețeană rezultă că s-au eliberat de paie peste 26 000 ha, au fost e- fectuate arături pe mai bine de 21 000 ha și s-au insămînțat culturi duble pe aproape 17 000 ha. în ' multe unitâți din zona de cimpie a județului, unde secerișul a inceput mai devreme, s-au realizat integral suprafețele prevăzute a fi semănate cu culturi duble. „Orga-

nizind bine munca și lucrind flux continuu — ne spunea Constantin Bădița, președintele cooperativei agricole Salcia — am e- fectuat concomitent atit recoltatul, eliberatul și pregătitul terenului, cit și însămînțarea culturilor duble. Am incheiat semănatul acestor culturi pe cele 500 ha planificate. De citeva zile am început efectuarea primei prașile mecanice și manuale la porumbul pentru boabe, insămințat pe 150 ha după orz".La cooperativele Gîrla Mare. Vra- ta, Pristol și Gruia, unde s-au incheiat mai devreme recoltatul păioaselor și insămințat ul culturilor duble pe întreaga suprafață, cooperatorii și mecanizatorii efectuează, in prezent, lucrările de Întreținere pe suprafețele cu porumb pentru boabe.Sint însă unități unde nu se acționează cu toate forțele pentru a se elibera întreaga suprafață care a fost cultivată cu păioase, ceea ce face ca o parte din tractoare să lucreze, zilnic, doar 2—3 ore din

lipsa frontului de lucru. La cooperativa agricolă din Devesel, de e- xemplu, mari cantități de paie balotate se află și acum pe cimp, din care cauză mecanizatorii nu au practic unde să lucreze. în cooperativele agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Strehaia și Prunjșor nu s-au eliberat decit 20—25 la sută din suprafețele cultivate cu păioase, însămînțindu-se pină acum numai 10—15 la sută din terenurile planificate pentru culturi duble. Pină la sfirșitul perioadei optime de însămințare a culturilor duble au mai rămas doar citeva zile. Este nevoie ca organele agricole, conducerile unităților, specialiștii să acționeze in așa fel incit toate mijloacele de transport, să funcționeze fără întrerupere pentru eliberarea grabnică a terenului, iar tractoarele să aibă tot timpul asigurat front de lucru.
Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii

cii dispun de forme organizatorice corespunzătoare studierii mai atente și rezolvării problemelor din diferite domenii de activitate, cu participarea largă a maselor de oameni
misiilor pe domenii din unitățile economice se află un cimp vast de acțiune, ceea ce solicită ca ele să cunoască permanent „pulsul" întregii activități economice, rezervele inter-

contextul Intereselor economiei. Aceasta responsabilii acestor misii să fie bine și formați asupra diferitelor laturi și
generale ale presupune ca consilii și co- sistematic in-

acestor organis- pe care ele treia buna organi- a activității uni- comitetele judc- orășencști și co-

ORGANISME OBȘTEȘTI
ai muncii, cgea ce va exercita o influență pozitivă, va spori eficiența activității organelor de conducere colectivă din unitățile economice.După cum se vede, în fața consiliilor de control muncitoresc și co-

ne, principalele sarcini curente și de perspectivă ce revin unităților respective, pentru ca aceste organisme să aibă o largă viziune, să acționeze în cunoștință de cauză, să contribuie la soluționarea problemelor in
sarcini ale activității economice și de țiiȘi

aceasta prin grija organizațiilor partid din întreprinderi, institu- și unități agricole, a comitetelor consiliilor oamenilor muncii.Ținindu-se seama de sarcinii»

deosebite ce revin me, de contribuția buie să și-o aducă zare și desfășurare taților economice, țene, municipale, muniție de partid, consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale, organizațiile de partid din întreprinderi și instituții vor veghea permanent care comisiile își cu care au fost hotăririi Plenarei 20—21 noiembrie obștești ale comitetelor șl consiliilor oamenilor muncii. O deosebită importanță în acest sens au, bunăoară. coordonarea unitară a principalelor acțiuni ce se întreprind într-o perioadă sau alta de către comisiile pe probleme ale organelor de partid, consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale și comisiile pe domenii ale co-

asupra modului în exercită atribuțiile investite, potrivit C.C. al P.C.R. din 1972, ca organisme

mitetelor și consiliilor oamenilor muncii, precum și organizarea unor acțiuni comune, evitîndu-se suprapunerile și paralelismele în activitatea acestora.Este de datoria organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții să analizeze periodic modul in care comisiile pe domenii își îndeplinesc atribuțiile, precum și felul in care 'comitetele sau consiliile oamenilor muncii folosesc aceste organisme în vederea ridicării continue a eficientei activității economice, aplică propunerile pe care le fac, fiecare pentru mitate, sporite,bune condiții a tuturor indicatorilor de plan, a angajamentelor privind înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

luind de dată măsurile ce se impun ca ele să acționeze cu fer- in spiritul unei exigențe pentru realizarea în cele mai

datore.se
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Cuvinte din bătrîni tv
Cum spune și titlul celebru, cuvintele sint din bătrîni. Ele vin din începuturi, din însăși nașterea unei limbi, adică din nașterea omului gînditor, care a început să identifice și să definească realitatea. Vechi și eterne, cum e și realitatea, cuvintele rămin totuși pline de o forță și o tinerețe seducătoare — forță și tinerețe care e tot a realității. Așa cum realitatea, străveche, totuși nu se uzează, nu se tocește, la fel iși păstrează substanța și prospețimea cuvintul. Ba am putea spune că realitatea „crește", în sensul îmbogățirii și nuanțării ei prin cunoaștere, și fiind mereu mai plină e mereu mai nouă. Asta se poate spune și despre cuvînt. Și cuvintul se îmbogățește ca sens, se nuanțează ca întrebuințare. Străvechi, neschimbat în formă, el e tot mai cuprinzător și mai capabil în fondul lui, e tot mai puternic, mai eficient in folosință și semnificație.Cunoașterea, rațiunea, sint legea epocii noastre. Prin ele, atît realitatea cit și expresia ei lingvistică se adincesc, se rafinează și, ca să spunem așa, „se consolidează" — adică atitudinea noastră față de ele, psihic și moral vorbind, devine tot mai sigură, cum și certitudinea lor e tot mai evidentă. Un spirit al cercetării, al inovației și invenției, un spirit savant și „ingineresc" a pătruns în toate sectoarele lumii moderne. El pătrunde și în cuvînt. Nu vrem să spunem că realitatea iși pierde capacitatea de a ne surprinde. Departe de asta, realitatea, fiind cunoscută tot mai în adincul bogăției ei, propune nenumărate elemente noi, clipă de clipă. E vorba de atitudinea omului, care e mai sigur pe sine decit a fost vreodată, care ezită, se îndoiește, se teme tot mai puțin. Doritor de nou, el nu se simte mic față de nou. încrezător în armele sale de cunoaștere, sondează cu un pas ritmic, neobosit și egal, un pas de inginer și ostaș, largul bulevard al progresului.în condițiile acestea, de eliberare psihică, e ciudată lipsa de încredere pe care o manifestă unii tocmai in ce privește instrumentele de cunoaștere cele mai verificate, tradițiile cele mai solide, cum și cuvintele cele mai pline de miez. Ca să nu ne pierdem in introducere, să spunem de la început că ne preocupă mișcarea termenilor literari. în ultimul deceniu, poezia și

proza au proliferat de-a dreptul, in forme noi, cu teme și preocupări noi, și firește că s-a dinamizat mult critica și teoria literară, după cum în general tot climatul literar s-a „atitudinizat" și mai mult, în clipa de față se discută amplu și cu seriozitate, sint reluate chestiunile fundamentale ale literaturii și în multe numere din publicațiile culturale sint cuprinse puncte de vedere, confesiuni, mese rotunde și anchete consacrate problemelor de fond ale culturii. Clarificarea conștiinței literare e substanțială și efectul e cit se poate de îmbucurător. Dar, paradoxal, în atmosfera generalizată de luciditate, de

nu mai e cazul să discutăm(cine poate obliga un cititor să cumpere o carte dacă nu-1 interesează și in care nu se regăsește ?), aiege ceea ce-1 ajută moralicește într-o viață de muncă și de probleme ale muncii. El nu se sperie de cuvinte, deci nici de realism, de angajare, de combativitate, de spirit revoluționar, de misiune socială. Adică deceea ce cere o socialistă unei societate literaturisocialiste. Dimpotrivă, interesul, statornica preferință a cititorului se îndreaptă spre literatura realistă, angajată, militantă.Ce să facem ? Cuvintele sint vechi, sint din bătrîni, cum spuneam, cum. sint și realitățile pe care le de-
puncte de vedere

constructivitate, subzistă îndoieli față de noțiunile cele mai limpezi, ori dacă nu îndoieli teoretice, confuzii in aplicare la fel de curioase.Poezia, în clipa de față serios modernizată, mai capabilă ca oricînd să exprime abstracțiuni, și-a păstrat bogăția imagistică, plasticitatea lingvistică și muzicală cunoscută și, na- vigînd între tradiție și inovație, se dovedește capabilă de expresie politică, captează public de mase, comunicîndu-ne pulsul epocii.Lărgită mult în subiecte, regăsindu-și. suspansul epic, preocupindu-se tot mai mult de marile chestiuni ale istoriei contemporane și de consecințele lor morale, proza dă publicului, prin abordările captivante și noi, prin realismul vast și transfigurator, un viu prilej de dezbatere și confruntare.Critica, sporită in puncte de vedere, ține pasul cu ele.Avem toate motivele să ne bucurăm de aceste progrese. însă pînă și acum, într-o situație atît de „radicalizată", a cărei limpezire a decis-o in ultimă instanță un public clarvăzător, dotat cu gust și avid de literatură națională, confuzia principială nu e total învinsă. Succesul realismului. al literaturii angajate social și. politic, al sincerității, al patriotismului este prea evident ca să mai fie contestat. Publicul lector, de a cărui dezinteresare

semnează. Chiar și cele citate mai sus (ele sună foarte „nou", este drept), se leagă in conștiința noastră de o revoluție încă recentă, da, dar în estetica marxistă ele au deja tradiție, după cum rădăcina lor este știința despre societate, este istoria dezvoltării omului, și istoria misiunii artei față de om. Desigur, aceste cuvinte citate mai sus, pe care unii le resimt . ca extrem de recente și dc propagandistice, nu sint chiar atît de noi. Realismul, militantismul au o tradiție prestigioasă in cultura noastră. Accepția lor e mereu înnoită, firește, dar cuvintele ca atare sint vechi, pur și simplu pentru că misiunea umanistă a artei e străveche, de virsta însăși a societății umane, după cum metoda realistă este încercarea omului de a cunoaște Și a se cunoaște, dintru începuturi, iar intrarea artistului în for, participarea ca factor decisiv și responsabil, a fost o morală a vieții artistice încă din antichitate. A refuza ăceste cuvinte, a face față de ele o rezistență psihică ar e- chivala cu un act pur și simplu retrograd, cu o ilogică împotrivire adevărului străvechi al artei și societății. Ar însemna o negare a realității însăși, care e însăși sursa noastră.Există, cum spuneam, o anume nejustificată rezistență psihică față de unele cuvinte. Vezi oameni lucizi și pregătiți care caută să le ocolească, unii din scrupu

lul pur al originalității. Da, dar punctele cardinale, prin însăși natura lor, nu admit „originalitatea", cel puțin nu în această formă. Originalitatea însăși apare, și mai ales iși cucerește o șansă de trăinicie, dacă pornește de la unanim acceptata bază a vieții. Realitatea, prin destinul său, de a corespunde mereu cu ceea ce este cert și „democratic", dat tuturor în aceeași clipă și în același fel, recomandă căutarea originalului în interiorul ei. Realismul, sinonim în fața bunului simț cu adevărul, îți oferă posibilitatea de a combina la infinit datele cotidianului și ale concretului, și de a extrage din realitatea fundamentală a fiecărei zile rădăcina mereu originală a sensului. |Cei care s-ar speria de realism, de misiunea socială a artei, s-ar speria în fond de artă, și ■ s-ar speria de viață. Sint și situații — și e bine să le discutăm cu toată comprehensiunea — cînd unii autori admit termenii amintiți mai sus, dar în propria lor o- peră nu reușesc să-i încorporeze destul. După cum mai sint unii, care neagă a- cești termeni, poate doar din frondă, dar cînd scriu devin sensibili la valoarea lor și iși recuperează limitarea teoretică in operă, adică în ceea ce rămîne.Dar pentru toți aceștia, și deci pentru noi toți, propun o experiență. Realism, angajare, patriotism, luciditate, responsabilitate socială sint cuvinte cunoscute. Nu chiar noi. dar cuvinte cu miez. Altele nu avem și fenomenele pe care le descriu ele nu pot dispare. Să le contemplăm mai îndelung, mai îndeaproape, cu mai multă seninătate, cu răspunderea conștiinței. Să le studiem, să le utilizșm, să le tratăm fără părtinire, ca artiști siguri de metodele lor și siguri de cunoașterea vieții. Și să acționăm chiar în sensul lor clar și unic, in sensul lor verificat și sigur, față de care n-au șovăit cele mai ilustre hume ale artei. Sint încredințat că tocmai din această conlucrare, 'bazată pe seriozitate, pe patriotismul autorului, și chiar pe un anume spirit de sacrificiu față de semenii ce ne citesc și ne așteaptă cu multă încredere, va țișni și generozitatea, și originalitatea, și inovația, și perenitatea atit de proprie operelor mari și adevărate.
Petru POPESCU

Programul I

9,00 Teleșcoâlă © Pagini din is
toria patriei : Momente din 
istoria mișcării muncitorești. 
Crearea P.C.R. • Itinerar 
geografic. Orașele patriei : 
Slatina, Craiova.

10,00 Telex.
10,Oo Avanpremiera.
10.10 Teleenciclopedia.
10.50 Arii din opere de Mozart și 

Rossini în interpretarea so
pranei Silvia Voinea.

11.10 Telecinemateca pentru co
pii : ,,Bine ați venit“.

12.25 Muzică populară.
12.35 Film documentar : „Tera

cote antice".
12.50 52 de inițiative în 52 de săp- 

tămîni.
13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Reca

pitulare (4).
18,00 Telex.
18,05 Pe-un picior de plai — „Tul

nicul moților".
18.25 Dimensiuni românești și u- 

niversale în opera lui Dimi- 
trie Cantemir. Participă Vir
gil Cândea, Nicolae Balotă, 
Nicolae Stoicescu.

18,45 Panoramic științific.
19.10 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Tine
rețe milenară" de Const. 
Alexandru. Text Const. Cîr- 
jan. Interpretează Marcel 
Roșea.

20,05 „Stemă de țară" — emisiune 
de versuri.

20,15 Publicitate.
20.20 Reflector.
20.35 Seară de teatru : „Io, Mir

cea Voievod" (I) de Dan 
Tărchilă. Spectacol realizat 
în colaborare cu Teatrul „A. 
Davilla" din Pitești la pala
tul „Mircea cel Bătrîn" din 
Tîrgoviște. Adaptarea și re
gia TV : Nae Cosmescu. în 
rolul titular : Dem. Nicules- 
cu.

22,00 24 de ore.
22.30 Gala maeștrilor : Gheorghe 

Halmoș. în program, patru 
balade de Chopin.

Programul II

20,00 Prietenii lui Așchiuță : „Prin
țesa Turandot" (II).

20.30 Bucureștiul și tinerii săi... 
Transmisiune de la Uzina de 
mecanică fină București.

20.50 Agenda.
21,00 Telerama. „Omul, marea și... 

micul ecran" (III).
21.30 De pe scenele lirice ale ță

rii. Selecțiuni din opera „Ro
mulus și Remus" de Salva
tore Allegra. Interpretează 
soliștii, corul și orchestra 
Operei Române din Cluj.

22.10 Film serial „Mannix".

teatre

în ultimii ani, festivalurile muzicale s-au afirmat tot mai strălucit în contextul vieții culturale românești. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă festivalul brașovean, mai în- tîi datorită faptului că este consacrat in exclusivitate unuia dintre genurile cele mai profunde, uneia dintre zonele cele mai adinei și mai bogate in capodo-, pere — muzica de came-' 
ră ; in al doilea rînd, pentru că de un an încoace el este dublat și de un concurs pentru cvartete de coarde.Cea de a IV-a ediție (1-8 iulie) s-a desfășurat la un nivel demn de toată lauda. Și-au adus contribuția atît formații locale, cît și republicane, cărora li s-au alăturat cițiva remarcabili muzicieni de peste hotare. Programele au oferit varietate și a- tractivitate ; dacă în ansamblu ele par eclectice, in detaliu au fost, de regulă, unitare. Astfel, formația de instrumente vechi a Facultății de muzică din Brașov a cîntat muzică din veacurile 17 și 18, Opera de Stat din Timișoara a prezentat creații contemporane (un balet de Alexandru Schneider pe Mica simfonie concertantă de Frank Martin și spirituala operă camerală „Secretul lui Don Giovanni" de Cornel Țăranu), cuplul englez Wyndford Evans (tenor) și Cari Shavitz (lăută) și-a marcat prezența prin două programe de cîntece engleze din sec. XVII (în- tr-unul din ele a figurat și o piesă contemporană), Daniil Șafran a oferit trei dintre cele șase suite pentru violoncel solo de Bach, Collegium Musieum Aca- demicum din Cluj a interpretat creații de Bach și contemporani ai săi. cvartetul de coarde „Bacewicz" din Varșovia două lucrări poloneze contemporane, corul ■ „Madrigal" piese românești ș.a.Față de edițiile anterioare, ponderea literaturii moderne și mai ales a celei naționale este sporită : din 44 de autori cin- tați, 24 sint contemporani — din care 16 români (de notat că nu am inclus aici repertoriul concursului și că dimensiunile pieselor au fost proportionate in fiecare categorie). Dar, spre deosebire de anul trecut, nu a fost prevăzută nici

o primă audiție absolută, 
a vreunei compoziții dedicate acestei manifestări, scădere evidentă, asupra căreia organizatorii, compozitorii vor medita desigur. însă, oricît de substanțiale, programele incă nu dau integral măsura ținutei artistice a unei manifestări. De remarcat sporul de calitate al ansamblurilor locale — reuniunea camerală „Pro musica", animată de pianistul Liviu

Constantinescu (in Muzică Solemnă de Doru Po- povici, lucrare densă, bine construită), Virginia Mânu, soprană pe cit de inteligentă. pe atit de expresivă in cînt. Un interes real au stîrnit debuturile in festival : amintitul ansamblu al Facultății de muzică și cele două cvartete care la prima ediție, din 1972. a concursului au primit cele mai inalte distincții : Premiul
Programe 

substanțiale, 
interpretare 

de ținută
Al IV-lea Festival al muzicii de cameră 

de la Brașov

Teodor Teclu, și, îndeosebi, Orchestra de cameră a Filarmonicii, care, sub îndrumarea înzestratului dirijor Ilarion Ionescu-Ga- lați, a înregistrat un succes prestigios, mai cu seamă în Simfonia a Il-a dc Honegger. Cvartetul Filarmonicii din Cluj (prima vioară — Ștefan Ruha, cu strălucirea care l-a consacrat), Orchestra de cameră a Filarmonicii „George Enescu" din Capitală, condusă de Avy Abramovici (cu un Mozart cintat magistral) și mai ales excepționala interpretare a corului „Madrigal" și a eminentului său dirijor Marin Constantin au fost incontestabil momente de virf. Nu pot fi trecute cu vederea contribuțiile unor soliști ca Daniil Șafran, muzician generos, original in concepție, Emilia Petrescu, mesageră a liedului (a excelat în trei sonete pe versuri de Eminescu de Pascal Bentoiu), Mihai

Special al Uniunii compozitorilor (Eduard Popa, Mihai Cucu, Flora Ghiula- mila, Mihnea Cavassi) și Premiul I (cvartetul Uni- versitas — Alexandru Ga- vrilovici, Petre .Agoston, Vladimir Mendelsohn, Mire! Iancovici) ; ultimele două au fost lansate Ia Brașov și programarea lor după un an a contribuit la consolidarea și afirmarea lor (concertele amindoru- ra s-au situat la un nivel profesional remarcabil). Să adăugăm acestora un scurt Intermezzo coregrafic, lucrat muzical de Marius Zirra, tinărul coregraf al Teatrului muzical, piesă ce reprezintă un embrion de balet cameral demn de susținut.Concursul de cvartete de coarde — unul dintre puținele din lume de acest fel — a fost, la a doua ediție, deschis tot formațiilor studențești din conservatoare. De data aceasta, ser lecția a fost ușurată de

prezența unei piese obligatorii (partea I din Cvartetul KV 575 de Mozart). S-au înscris 13 cvartete și s-au prezentat 11. Impresia Șlobală este degajată de spiritul realist, responsabil in care acestea și-au -ales repertoriul, ' seriozitatea cu care l-au pregătit. Literatura românească. a fost abordată cu îndrăzneală. dar și cu pătrundere stilistică, dovedind o înțelegere superioară a universului complex al compozițiilor, așa cum, poate, in urmă .cu do.uă decenii nici cele eiteva cvartete active nu aveau. De asemenea, este vizibilă tendința de investigare a creației moderne, redată cu sensibilitatea și. tehnica adecvate. Munca juriului, prezidat de prof, univ. Liviu Comes, nu a fost ușoară, datorită multelor ansambluri îndreptățite in' aspirațiile lor ; s-au detașat insă. cvartetele alcătuite din Ruxan- dra Colan, Rodica Szegli, Lucia Petrescu și Anca Jarosevici din București (Premiul I), Mihnea Evian, • Cristina Săndulescu, Ștefan Gheorghiu și Gabriel Negoescu din București (Premiul Special al Uniunii compozitorilor pentruinterpretarea unei lucrăriromânești), Lenuța Popa, Viqricâ Cristian. MariaȘnaider și Nadea Podariudin Iași (Premiul al II-lea) și Ildiko Linne, Ion Szel- meezi, William Sturzinger și Emeric Rosti ak din Cluj (Premiul al HT-Iea), Reacția publicului la concertul laureaților a fost în concordanță cu decizia juriului.Festivalul și concursul au 'prilejuit mai multe în- tilniri intre muzicienii par- ticipanți și organizatori, intîlniri care au căpătat nu o dată caracterul unor consfătuiri privind structura, nivelul actualei »e- diții și perspectivele următoarelor. S-au confruntat idei multiple dar tonul general a fost cel de încredere in forțele mișcării’ camerale românești. în dis- cernă'mintul forurilor locale și în sprijinul ' celor centrale. astfel ca. date fiind premisele existente, ediția 1974, jubiliară, să situeze definitiv festivalul și. concursul brașovean in rîndul acțiunilor culturale de seamă din România socialistă.
Pfetre CODREANU

• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
e Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate
— 18,30.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului
— Spectacol de sunet și lumină
— 20.30.

• Distratul : SALA PALATULUI
— 21 (seria de bilete 4671), PA
TRIA — 9: 11,30; 14; 16,30: 19;
21.15. FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17:. 19: 21, la grădină — 20.
■ Cartea junglei : SCALA — 9; 
11; 13: 15; 17: 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20.15.
• Dragostea începe vineri : CA
PITOL — 9.31); 11,45; 14: 16.15;
10.45: 21, la grădină — 20,15. FA
VORIT — 9.15; il.30; 13,45: 16:
18,15: 20.30.
• Fantoma lut Barbă Neagră : 
luceafărul — s.:ai: ii'; 1'3.30: 
16; ÎS.30: 21. la grădină' — ''20.15. 
BUCUREȘTI — 8.30: 11: 13..30':'16-; 
18.30: 21. la grădină — 20J5.
• ...Și salută rindunelele : CEN
TRAL — 9.15: 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30.
• Program rte desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
o ■ Cu copiii la mare : DOINA — 
11: 13.15: 15.30; 17.45: 20.15.
• Jucătorul : FLOREASCA —
15.30: 18: 20.15.
• Simon Templar intervine : LU
MINA — 9; 11.15; 13.30: 16: 18.30; 
20.45.
• La răscruce de vinturi : EX
CELSIOR — 3.45: 11,15: 13.30: 16; 
18,30: 20.45. BUZEȘT1 — 9: 11,30: 
13.45: 16: 18,1-5; 26.30. la grădină

Casa de cultură a sindicatelor

din Orșova

20.15, GLORIA — 9; 11,15: 13,30; 
15.45: 18.15: 20.30.
• Andrei Rubliov : VIITORUL — 
16: 19,30.
a Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9.15—20,45 in con
tinuare. COSMOS — 15,30: 18;
20.15.
o Jandarmul la plimbare : GRI- 
VIȚA — 8,45: 11.15: 13.3(1: 15.45:
18,15: 20.30, AURORA — 9: 11,15: 
13.30: 15,45; 18,15; 20,30, la grădină

cinema
— 20. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
® Operațiunea ,.1“ și alte peripe
ții ale lui Surik — 10: 12: 14;
16.30; 18,30, Uimitorul cir. Clit- 
terhouse — 20,30 : CINEMATECA 
(Sala Union).
• Solaris : CRÎNGAȘI — 15,3(1: 19.
• Lumea se distrează : BUCF.GI
— 16; 18; 20. la grădină — 20.15,
LIRA — 15.30; 18; 20.30. la gră
dină — 20,15.
• Un om in sălbăticie : MELODIA
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,30: 20,45.

MODERN — 9: 11.15: 13,30.: 16;
18,15: 20.30. la grădină — 20J5.
• Ultimul cartuș : PACEA —
15.45; 18; 20, MUNCA — 16- 18 •
20.
«Monte Carlo: QlULEȘ'l’J — 
15.30: '18; .20,15, RAHOVA — 15,30' 
18; 20.15. - ■
• Ceața: FERENTARI — 15; 18; 
20.15.
• Antoniu și Cleopatra : MIO
RIȚA — 9: -12.30: 16; 19.30. VOL
GA — 9: 12.30: 16; 19.30. TOMIS
— 9: 12.30: 16; ip.30. la grădină —

■ țo. GRADINA “SELECT — 20.15. { jl
• Tu, eu și micul Paris : MOȘI- 1)

1 L'OR —' in'.ndi '18; 20, la grădină ' ’
— 20.
• ciprian Forumbescu : POPU
LAR — 16; 19, PROGRESUL —
15.30: 19.
• Te așteptăm, flăcăule : VITAN
— 15.30; 17,30; 19.30.-.
• Fluturii sint liberi : DACIA — 
9: 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30. AR- . 
TA — 15.30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
ÎNFRĂȚIREA' INTRE POPOARE
— 15,30; 1.9.
• Rond de noapte : COTROCENI
— 15.30: 18: 20,15.
« Nici un moment de plictisea
lă : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20.1'5.

ADAS in sprijinul turiștilor români■ «■

care călătoresc in străinătate
cu autoturisme proprii■ ■

(Urmare din pag. I)printre care rusa, italiana, franceza, engleza, germana și altele.Deși cultura greco-latină de la Academia din Constantinopol nu era pătrunsă de nici un ideal național, caracterizindu-se, mai degrabă, prin- tr-un accentuat cosmopolitism, Cantemir iși va păstra nealterate firea și conștiința de român, fiind călăuzit în toate actele sale de un inalt și fierbinte patriotism.Cind in martie 1693. bătrinețele tatălui său, Constantin Cantemir, se sfirșesc, Dimitrie, în virstă de numai 19 ani, se urcă pe tron unde, din cauza unor intrigi, rămase neașteptat de puțin, fiind silit să plece la Constantinopol, reintoreîndu-se pentru a-1 părăsi definitiv, după pacea dintre ruși și turci de la Vadul Hușilor. După această dată va scrie cele mai de seamă opere ale sale : Istoria imperiului otoman. Hronicul vechimii a Romano-Moldo-VIa- hilor, Descriptio Moldaviae etc. Este evident că atit Hronicul... cit și Descrierea Moldovei sint lucrări izvo- rîte din nețărmurita dragoste a lui Cantemir față de patria și poporul său, a căror zbuciumată istorie voia s-o aducă la cunoștința lumii întregi. „Dulce este dragostea de moșie", spunea el, înțelegînd, in limbajul vremii, prin moșie, patrie, și această dragoste și-a întruchipat-o intr-o muncă neobosită, in care căutătorul de taine descoperă adevărul ce l-a însuflețit pînă in pragul morții sale : „sufletul odihnă nu poate afla pină nu găsește adevărul, care il cearcă oricît de departe și oricît de cu trudă i-ar fi a-1 nimeri". Plină de adevăr, solid argumentată științific opera lui Dimitrie Cantemir a constituit unul din izvoarele cele mai prețioase pentru cunoașterea ființei naționale, sub diferitele ei aspecte. Astfel, în afară de „Hronic", unde se ocupă mai mult de originea poporului/ nostru, și unde sint și unele exagerări, înțeleptul cronicar, în „Descriptio Moldaviae", ne dă o profundă și splendidă descriere a așezării geografice, organizării politice ...și bisericești a statului moldovenesc, făcînd, in a- celași timp, și o operă de cercetare etnografică și folclorică, in sensul că realizează o caracterizare pătrunzătoare a felului de viață și a firii moldovenilor, precum și a creațiilor lor artistice. Paginile consacrate folclorului sint și astăzi deosebit de plăcute și de utile, oferindu-ne date importante despre diferite credințe, 

superstiții populare și obiceiuri din acea vreme : drăgaica. pețitul, orațiile de nuntă, eonsemnindu-le. cu atit talent și inteligență și cu o plastică fervoare, in capitolul : Despre ceremoniile pe care Moldovenii le observă la logodne și nunți, sau datele cu privire la jocurile moldovenești, sau la obiceiurile de Ia inmormintări.Din toate scrierile lui Cantemir cea mai închegată din punct de vedere artistic este, neîndoios, Istoria hieroglifică, prima încercare de roman din literatura română.Șub haina alegorică a luptei dintre împărăția teului și aceea a vulturului se ascunde un moment tulbure din istoria Țărilor românești și anume „gilcevile" pentru putere dintre Brincoveanu și Cantemirești.
DIMITRIE CANTEMIR

Misiunea de a scrie această istorie era, firește, deosebit de grea, căci, după cum mărturisește Cantemir, se cădea ca : „a lor noastre" de proaste a le huli... de bune a le lăuda, .și după pofta adevărului, precum sint lumii a le obști..." Aceeași atitudine și-o propune autorul și lață de acțiunile dușmanului, iar ..faptele intr-ascuns lucrate — se hotărăște ca — fără nici o sfială a le lovi". Pentru a lămuri sensul alegoriei, Cantemir dă la sfîrșitul operei sale o „scară a numelor și cuvintelor hierogli- ficești tîlcuitoare", din care aflăm că impărăția leului este „partea moldovenească", împărăția vulturului este „partea muntenească". ..Inorogul" — Dimitrie Cantemir ; „Corbul" Brincoveanu și in aceeași viziune de plastică zoomorfică urmează o suită de dihănii și întruchipări înaripate care ascund in tonul povestirii diferite chipuri și caractere contemporane autorului. Animalele și păsările, care simbolizează personajele reale, sint excelent intuite și redate • surprinzător din punctul de vedere al expresiei artistice. Prezentarea epocii și a oamenilor care au ilustrat-o este străbătută de un necontestat fond real, iar povestirea este pe a- locuri de o rară vioiciune. Spontaneitatea și varietatea stilului vin să întregească valoarea artistică a aces

tei lucrări care poate fi socotită — cum mulți o recunosc — drept prima încercare de roman social din literatura română. In desfășurarea narațiunii. Cantemir introduce cu dibăcie poeme lirico-elegiace ca „Tin- guirea Inorogului" și „Tînguirile A- froditei". poeme satirice ca acel „rezbel al gîngăniilor", formulări gnomice și un număr de parabole sugestive Jbrin mesajul lor umanist și forma lor pitorească. Uneori, proza lui Cantemir este străbătută de un fior liric atit de puternic 'incit devine poematică. se structurează pe elemente prozodice (rimă, ritm) ca unele basme populare.Neîndoios, un alt fapt demn de menționat in legătură cu interesul literar al operelor lui Dimitrie Can- 

lemir il constituie limba și stilul său. In această privință, unor cercetători li s-a părut că limba lui Cantemir esle greoaie și pedantă. Uneori, faptul acesta poate fi adevărat, mai ales cind lavim de-a face cu lucrări pe care autorul le-a scris m.ai intii intr-o limbă străină, ca. de e- xemplu, latina și cind lucrările respective aveau un caracter mai mult științific. AtunciJ pentru o serie întreagă de noțiuni inedite. Cantemir se vede constrins să introducă odată cu noțiunile respective și termeni noi din diverse limbii pe care, conștient fiind că majoritatea cititorilor nu le cunosc, le'explică cu multă competență. in diferite ocazii. Astfel, la inceputul ..Istoriei hieroglifice". Cantemir așează un dicționar de cuvinte necunoscute. îndeosebi neologisme, pe care-1 intitulează : „Scară a numelor și cuvintelor străine tilcuitoa- re“. al cărui rost lei însuși il explica in rindurile unei prefețe „către ce- titoriu" : ..Vei ști. iubitule, că nu pentru cei cari intr-aceste pomenite limbi pedepsiți sini, scara aci am supus : ce pentru că de împrumutarea cuvintelor străine, cei mai nede- prinși. lovind vre'eași, ca așii a le înțelege..." Iată eiteva spicuiri care ne atestă și geniul de filolog al lui Cantemir : agonia = lupta care face trupul cu sufletul în ceasul mor- 

ții ; antidot = leac împotriva boalei ce se dă ; dialectic = cei ce știu a se întreba după canoanele logicii ; dimoerație = stăpinire in care cap ales nu este, ci toată țara poate intra la sfat : theatru = locul privelii, in mijlocul a toată ivala.Desigur, explicațiile date de Cantemir neologismelor introduse de el nu ne apar astăzi ea fiind întotdeauna cele mai exacte. In perspectiva a trei secole faptul devine explicabil. Ceea ce rămine deosebit de valabil in activitatea lui este adevărul că a îmbogățit limba noastră literară cu cuvinte noi, pe care a reușit să le facă un bun al întregului popor. Dar acesta nu este singurul aspect al limbii lui Dimitrie Cantemir. Cine citește Istoria hieroglifică.

lndeosebi, iși va da seama de marea ei forță expresivă-, de capacitatea narativă și de sugestie, de darul portretistic, de farmecul descrierilor peste care se revarsă adesea unda lirică-a vechilor cazanii, a basmelor și a poeziilor populare. Iată numai eiteva rinduri dintr-un început frumos de poveste din Istoria hieroglifică redate cu o discretă detașare epică in spiritul limbii vorbite și a lirismului care anunță cumva pe Ion Creangă : „Odănăoară era un om sărac carele intr-o păduriță. sub o eobiliță era locuitorii!. Acesta mai multe de zece găini, doi cucoși și un dulău, altăceva după sufletul său nu -avea...“. Să. ni se îngăduie •ă continuăm exemplificarea cu o a- devărată elegie, caracterizată — după expresia lui G. Călinescu — „nespus de inteligentă tratare cultă a metaforei țărănești", elegie extrasă din aceeași capodoperă și care poate fi socotită inceputul poemului in proză din literatura română.„Eu m-am vechit. m-am veștejit și ea florile de brumă m-am ofilit, soarele m-au lovit, căldura m-au pălit, vinturile m-au negrit, drumurile m-au ostenit, zilele m-au vechit, anii m-au imbătrinii. nopțile m-au schimosit și, decit toate mai cumplit, norocul m-au urgisit și din dragostele tale m-au izgonit ; iară 

acesta nou. vios, ghizdav și frumos, ea soarele de luminos, ea luna de arătos și ea omătul de albicios este ; ochii șoimului, pieptul leului, fața trandafirului. fruntea iasiminului, gura bujorului, dinții lăcrămioarelor, grumazii păunului, sprîncenele corbului, părul sobolului, miinile ea aripile. degetele ea razele, mijlocul par- dosului. statul chiparosului, polița eacumului, unghele inorogului, glasul buboeului și virtutea colunului are".Un admirabil portret caricatural, intercalat de Cantemir în relatarea nunții lui Racoviță cu fata dediului, din aceeași lucrare, ne anunță in el un mare scriitor modern, un pictor al grotescului din viață, un precursor sui generis al monștrilor lui Goya și al pamfletului arghezian : „O dreptate sl'intă pu- ne-(i indreptariul și vezi strimbe și cirjobe lucrurile norocului. Ghi- bul gîtul, flbcds peplul, boțoase genunchele, catalige picioarele, dințoa- se fălcile, ciute urechile, puchinoși ochii, suciți mușchii. întinse vinele, lăboase copitele cămilei, cu suleagec trupul, cu alba peliță. cu negrii și mingăioși ochi, cu subțire degețele, cu roșioare unghișoarele. cu molce- ltișe vinișoarele, cu iscusit mijlocelul și cu rotunjor grumagiurul helgii ce potrivire ! ce asemănare și ce alăturare are !...“ Și mai departe o minunată descriere a nunții dintre helge și cămilă, descriere care ne a- mintește de splendida nuntă de gin- gănii din sl'irșitdl poemului Călin al lui Mihai Eminescu. „Norocul dară intr-acesta chip pre helge după cămilă așezind, țințarii cu filiere, grierii cu surle, albinele cu cimpoi, cin- lec de nuntă cinlind. mușițele in aer și furnicile prea pămint, mari și lungi danturi ridicară".Și cite alte valori artistice nu ascunde opera acestui strălucit talent al literaturii noastre vechi, un precursor de necontestat al prozei lirice pe care Alecsandri. Eminescu, Coșbuc. Sadoveanu, Călinescu au gustat-o și apreciat-o atita, încorpo1- rind-o in fluxul spiritualității românești in drumul ei continuu spre u- niversalitate și eternitate.Eruditul renascentist, scriitorul ctitor al literelpr românești moderne. filozoful umanist, istoricul patriot, omul acestor plaiuri strămoșești. Dimitrie Cantemir. întruchipează in mod exemplar virtuți spirituale ale acestui popor, păstrin- du-și pentru contemporaneitatea socialistă semnificații dintre cele mai emoționante fi pilduitoare.

ultimii ani. tot mai mulți lude peste hotare vin in vizităIn riști în România sau iși petrec vacanțele într-una din frumoasele stațiuni balneoclimaterice montane sau de pe litoralul românesc al Mării Negre. în același timp, a crescut simțitor numărul turiștilor români care călătoresc în străinătate cu autoturisme proprii. Răspunzind solicitărilor tot mai numeroase ale posesorilor de autoturisme, care călătoresc in alte țări, pentru a li se asigura protecție pe timpul cit. aceștia circulă in zafara teritoriului țării noastre. Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o formă de asigurare de o factură specială și anume — asigurarea facultativă a autovehiculelor cu valabilitate numai in afara teritoriului Republicii Socialiste România. în legătură cu această formă ele asigurare, tovarășul Anton IVIânzână, director in Centrala ADAS, ne-a făcut, precizarea că ea poate fi încheiată numai pentru autovehiculele înmatriculate in România și pe o durată de cel puțin o lună. O altă precizare se referă la faptul această formă de asigurare poale încheia atit pentru avarii, și pentru răspunderea civilă sau printr-unul și pentru ambeleCînd începe pentru această se asumă, ce despăgubiri se și de bări, rați, zează cepe autovehiculului României și încetează la ora 24 a zilei in care expiră perioada pentru care asigurare și nu meniul teritoriul asigură rea lor,

că se citacelași contract categorii de răspunderea asigurare, ce riscuri, ADAS riscuri plătesc către cine ? La aceste intre- de larg interes pentru asigu- interloculorul că răspunderea chiar din nostru preci-ADAS în- momenlul ieșirii de pe teritoriul
<ieintrării țării, pentru fără

s-au plătit sumelemai tîrziu de mo- auiovchiculului pe Autoturismele se avarii la valoa-stabilirea de sume asigurate. La fel, tot fără stabilire de sume asigurate, se încheie contractul și răspundere cordindu-se gislația dețara unde s-a produs un eveniment sau accident nedorit. Important de
in cazul asigurării de civilă, despăgubirile a- in conformitate cu le- răspundere civilă din

de a unui accident: asigu- să ■ înștiințeze Administrației
reținut este faptul, că. in eaz producere rații sint ■ obligați imediat CentralaAsigurărilor • de Stat, precum și organizația de asigurare, prevăzută in contract, din țara respectivă (în cazul pagubelor de asigurare pentru avarii) și Biroul asigurărilor de autovehicule prevăzut in documentul internațional de asigurare, care are aplicație in țara in care s-a produs accidentul (in cazul pagubelor la asigurarea de răspundere civilă).în caz de pagube la asigurarea pentru avarii, despăgubirile repre- zentind costul reparațiilor necesare pentru continuarea călătoriei, inclusiv cheltuielile de transport la atelierul de reparații cel mai apropiat de locul accidentului, care poale face reparația, -sau de locul cel mai apropiat dc adăpostire a autovehiculului (dacă acesta nu se poate deplasa prin forță proprie), se plătesc in străinătate, prin organizația de asigurare din (ara respectivă, care efectuează aceste operațiuni din însărcinarea Administrației Asigurărilor de Stat, iar restul, dacă este cazul, in România. In cazul in care călătoria nu poate fi continuată cu autovehiculul avariat, persoanelor care au efectuat voiajul ca pasageri li se plătesc și cheltuielile de transport pe calea ferată (clasa x II-a). de la locul producerii evenimentului pină la domiciliul asiguratului.La asigurarea pentru avarii, primele de asigurare . se stabilesc in funcție de felul autovehiculului și de capacitatea cilindrică a acestuia, iar la asigurarea de răspundere , pentru o perioadă de . o lună ' primele de asigurare sint' de 170 de lei pentru statele socialiste (in al'ară și Cuba) și de lalte state.în asigurare pagube.le produse ■ in utilizarea autovehiculelor cursuri. întreceri sau antrenamente pentru acestea, precum și in cazurile cind autovehiculul este condus de alte persoane decit asiguratul, plătindu-se prime de asigurare suplimentare.

civilă

de R.S.F. Iugoslavia430 lei pentru cele-pot fi cuprinse și legătură cu la con-
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>Vizita delegației de partid 
si guvernamentale a R. 0. Vietnam

CONVORBIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRILuni dimineață au avut loc. la Consiliul de Miniștri, convorbiri intre tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc din

Vietnam, viceprim-ministru al guvernului R.D. Vietnam.în timpul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială. de caldă prietenie, au fost examinate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Democrată Vietnam.(Agerpres)
ÎN JUDEȚUL PRAHOVALuni după-amiază'. Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce . Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru. și membri ai delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam, care se află într-o vizită în țara noastră, au fost oaspeți ai colectivului întreprinderii de materiale izolatoare „Mati- zol“ din Berceni-Prahova — una dintre cele mai mari unități de acest gen din țară.Membrii delegației au fost intimpi- nați de Silviu Opriș. adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, de reprezentanți ai Comitetului județean Prahova al P.C.R., ai consiliului popu

lar județean și membri ai conducerii întreprinderii.Au fost vizitate principalele secții de fabricație. Directorul întreprinderii, ing. Gh. Voicu. a informat pe oaspeți despre realizările colectivului fabricii, dezvoltarea actuală și de perspectivă a acesteia. El a amintit, de asemenea, că întreprinderea pra- hoveană livrează în acest an, pentru prima dată, produse și în R.D. Vietnam, urmind ca in anii viitori volumul livrărilor să crească simțitor.în cursul vizitei, membrii delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam au fost însoțiți de Tudor Zamfira, ambasadorul României la Hanoi. (Agerpres)
întrevedere intre tovarășul Manea Mănescu 

si tovarășul Krsta Avramovici> 5■tovarășul Manea Mănescu, mem- biU al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., a avut, in stațiunea Mangalia Nord, o -întrevedere cu tovarășul Krsta Avramovici, membru al Biroului E-
xecutiv al Prezidiului U.C.I.. care se află la odihnă în țara noastră.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

Vizita în țara noastră a unei delegații 
a Partidului Comunist din GuadelupaLa invitația C.C. al P.C.R., duminică. 29 iulie a.c., și-a inceput vizita in țara noastră o delegație a .Partidului Comunist din Guadelupa, formată, „din tovarășii. Hegesippe Iberic și Gerty Archimede, membri ai Biroului Politic. Osange Talis-Gane, membru al Comitetului Central, și Margueritte Amat. militantă a C.C. al P.C. din Guadelupa.Luni dimineața, delegația a fost salutată la sediul C.C. al Partidului Comunist Român de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al

P.C.R., și Constantin Radu, membru al Comisiei Centrale de Revizie. Cu acest prilej au avut Ioc discuții pe probleme de interes comun privind activitatea și preocupările principale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Guadelupa, dezvoltarea in continuare a raporturilor dintre cele două partide și s-a procedat la un schimb de păreri a- supra principalelor probleme actuale aie mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale.Discuțiile s-au desfășurat intr-o ambianță de caldă prietenie tovărășească.

A ZIILI ARM POPULARE CHINEZE DE ELIBERARELuni seara, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare consacrată celei de-a 46-a aniversări a Zilei Armatei populare chineze de eliberare. Au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost, de asemenea, prezenți Lu Ți-sin, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ral-maior Constantin Oprită, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior. care a sublimat însemnătatea acestei aniversări și a transmis militarilor chinezi un cald salut ostășesc.

Despre semnificația celei de-a 46-a aniversări a Armatei populare chineze de eliberare a vorbit Li Iun-ci, atașatul militar, aero și naval al R.P. Chineze la București.Participants la adunare au vizionat apoi un film și o fotoexpoziție infă- țișind aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei .populare chineze de eliberare. ■frîn vederea aceleiași aniversări, atașatul militar, aero și naval al R.P. Chineze la București s-a întilnit. recent, cu militari români dintr-o unitate do vinători de munte.(Agerpres)
(Urmare din pag. I)murile, umanitatea efervescentă din aceste locuri unde dezvoltare multilaterală inseanmă transformare fundamentală.

...O transformare pe care aipi. in Tulcea (unde ajungem la cumpăna arșiței), o distingi din prima clipă, pretutindeni și in toate. Ți-o arată, de pildă, edificiile (un centru civic de mare oraș modern, străjuit de solemnul bronz al lui Mircea cel Bătrin, in mijlocul unei urbanistici incă de țirgușor ; blocuri semețe pe versanți, către care ajungi prin ulicioare cotite după desenul unui alt timp, dar înecate nu in străbunul colb de stepă, ci în pulbere de șantier mereu deschis). De asemenea, o transformare pe care ți-o arată, expresiv pină la... emoție artistică, panorama pietonilor. La intersecțiile de asfalt zebrat — pe unde trec necontenit limuzine și ARO-uri, autobuze și excavatoare, ■ tractoare, buldozere, autoutilitare, motociclete, „Mobre", dar și cotigi trase de măgărușii tradiționali — lipoveni bărboși' ți rumeni, ca desprinși din Sadoveanu, așteaptă cuminți schimbarea stopului, alături de tineri în pantaloni scurți și cămăși colorate sofisticat, sau. cei mai mulți. in costumul albastru al muncii industriale.Subliniem amănuntul, pentru că aici transformarea o mărturisesc pină și hainele. în piață, in port,., pe marile și micile artere, straiul de artizanat rural, de croitorie sătească — iia, pieptarul, nădragii pescărești sau ciobănești, fusta înflorată — punctează luminos ca o constelație culoarea de fond a im- brăcăminții pietonilor in această zi de lucru : albastrul de salopetă. De aici, o primă concluzie : salopeta, îmbrăcămintea cu cel măi amplu volum de serie din România acestui timp al înaintării pe drumul civilizației industriale, este prezentă dominant și în Tulcea celui de-al patrulea an de . la Congre-

sul al X-lea, a primei aniversări a Conferinței Naționale a partidului. Dar ce conținut cuprinde această caracteristică izbitoare de la prima vedere ? Ce trup și ce puls îmbracă haina albastră a muncii moderne aici, la capătul de țară denumit cindva și „capătul civilizației" ?— Tulcea in salopetă, ne răspunde tovarășul Teodor 
Cuman, prim-secretar al comitetului județean de partid, numește o realitate dinamică, prezentul imediat, palpabil, al acestor locuri, dar mai presus de

Am încheiat recoltatul, dar vom continua 
efortul pentru buna desfășurare 

a lucrărilor de sezonîn numele comuniștilor și al Celorlalți lucrători din agricultură, Comitetul județean TULCEA al Partidului Comunist Român și comitetul executiv al consiliului popular județean cu satisfacție raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal,- mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, aplicind in practică prețioasele dumneavoastră indicații de a depune eforturi sporite pentru strîngerea la timp șl fără pierderi a recoltei de cereale din acest an, unitățile agricole cooperatiste din județ au încheiat recoltarea griului pe întreaga suprafață de 57 000 hectare.Raportăm că în continuare s-au luat măsuri politico-organizatoric.; pentru terminarea în citeva zile a însămințării culturilor duble și se fac eforturi deosebite pentru eliberarea terenului, executarea arăturilor de vară, precum și pentru transportul la bazele de recepție al cantităților de griu destinate fondului de stat care vor fi realizate in întregime.Comitetul județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vor acționa cu toată răspunderea pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan din acest an și pregătirea condițiilor pentru obținerea unor recolte sporite in anii următori.Biroul Comitetului județean 
ARGEȘ al Partidului Comunist Român și comitetul executiv al consiliului popular județean, în numele comuniștilor, al mecanizatorilor, cooperatorilor și lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, raportează conducerii partidu

lui, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că astăzi, 30 iulie, oamenii muncii din agricultura județului Argeș au încheiat campania recoltării griului pe cele 31 000 hectare.Paralel cu recoltatul griului s-a acționat în mod susținut la executarea lucrărilor de întreținere a
Telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
comitetele județene de 
partid Tulcea, Argeș și 

Gorj

lanurilor de porumb și floarea- soarelui, în vii și livezi, în grădinile de legume. S-a manifestat, de asemenea, o grijă deosebită pentru livrarea ritmică a cantităților de cereale destinate fondului centralizat al statului. în prezent, .cu același elan, se desfășoară lucrările de recoltare a ovăzului și- inului, eliberarea cimpului de paie. însă- mînțarea culturilor duble și pregătirea terenului pentru viitoarea producție de griu, precum și acțiunile de fertilizare a solurilor in scopul obținerii unor producții sporite in anul viitor.Vă asigurăm, cu această ocazie, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurăm conducerea partidului că oamenii muncii de pe întreg cuprinsul județului Argeș, convinși că fericirea și bunăstarea depind de munca lor, se vor mobiliza și mai mult, vor • acționa cu mai

multă responsabilitate și dăruire pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen și pentru întâmpinarea cu noi succese a celei de-a XXIX-a aniversări' a eliberării patriei.Comitetul județean GOR.T al P.C.R., In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele acestui străvechi colț de țară, raportează conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, încheierea recoltării griului de pe cele 22 000 hectare cultivate de întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție.De asemenea, vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în acest an, expresie a eforturilor depuse, a abnegației și elanului patriotic de care sînt animați lucrătorii ogoarelor noastre, in frunte cu comuniștii, lucrările de recoltat au fost efectuate în flux continuu, prin eliberarea terenurilor, executarea arăturilor și în- sămînțarea culturilor duble pe importante suprafețe. în următoarele zile vom livra fondului central de stat întreaga cantitate de griu prevăzută la nivelul planului și angajamentelor suplimentare.Comitetul județean de partid, in numele comuniștilor, al tuturor cetățenilor Gorjului — se arată în încheierea telegramei — vă asigură, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație pentru a transpune in viață sarcinile ce ne revin din programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, pentru înflorirea multilaterală și prosperitatea României socialiste.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

ROMANIA-BUCUREȘTIîn numele guvernului, al poporului Liberiei și al meu personal, vă mărturisesc că am fost mișcat din inimă de primirea mesajului dumneavoastră prietenesc și amabil de felicitare cu ocazia celei de-a 1.26-a aniversări a Zilei independenței noastre naționale. îmi este plăcut să vă transmit, sincera noastră apreciere pentru această dovadă de adevărată prietenie și de relații apropiate, care există între țările noastre.Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de bunăstare adresate personal Excelenței Voastre, iar pentru guvernul și poporul României, de pace trainică, armonie, înțelegere și prosperitate.
W. TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia

Președintele Senatului francez 
a sosit in CapitalăLuni după-amiază- a sosit in Capitală Alain Poher, președintele Senatului francez, care, la invitația Marii Adunări Naționale, va face o vizită in țara noastră.Oaspetele a fost întâmpinat Ia sosire de Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări Naționale, Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al M.A.N.,

Traian lonașcu, președintele Comisiei juridice a M.A.N.. Mircea Re- breanu, deputat, membru al Comisiei de politică externă a M.A.N.Au fost de față Francis Maree! Marie Levasseur, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Adunare festivă cu prilejul aniversării Tratatului 

de prietenie dintre România și Cehoslovacia

Delegația de partid și guvernamentală
română s-a inters de la HavanaLuni s-a înapoiat de la Havana delegația 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 și a Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, a participat la festivitățile consacrate celei de-a XX-a aniversări a Insurecției Naționale Cubaneze.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost intimpinată de tovarășii Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C-R-, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Durpitru Turcuș, adjunct de , șef da secție la C.C. al yP.'C.R., * de . alte persoane . oficiale. IAu fost prezenți Nicdlăs Rodriguez ■ Astiazarain, ambasadorul Republicii 1 Cuba, și V.S. Tikunov, ministru con-

•••
J

silier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.,
tăHAVANA 30. -- Corespondentul A- gerpres, Mihai -Fabian, transmite : Delegația de partid și guvernamentală a Republicii - Socialiste România, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Exe- cutiv al C,C. al P.C.R., care, la invitația P.C. din Cuba și a Guvernului Revoluționar, a participat la festivitățile prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la declanșarea Insurecției Naționale Cubaneze, a părăsit, simbătă, Havana, plecind spre patrie.Pe aeroportul Jose Marti, delegația română- a -fost--- condusă He_..Antoni.o.„t Perez, membru al Secretariatului C.C, -a.'. IhC. do ;yec-i'n<iĂ;tegret,' adjiA|Șțâ^® nistrului1' forțelor armate . ife'VbTuți' nare. 1 .

Sosirea în Capitală a primarului
orașului Sânger din,CaliforniaLa invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, luni după-amiază a sosit in Capitală .James Barsotli, primarul orașului Sanger din California — S.U.A.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intîmpinat de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, și membri ai consiliului popular municipal.

Cronica zilei
i—rran.’.if.'sscs:Cu prilejul apropiatei. naționale a Elveției — 1 Institutul român pentru culturale cu străinătatea zat luni o seară culturală.

★Luni dimineața a sosit in Constanța, într-o vizită prietenească neoficială, nava-șebală iugoslavă „Galeb". sub comanda contraamiralului Milan Vraneș, șeful Centrului de pregătire al marinei militare iugoslave.în timpul șederii în țara noastră, marinarii iugoslavi vor vizita stațiuni de pe litoral, monumente istorice și așezăminte culturale din municipiul Constanta, se vor întîlni cu marinari militari români.
*La invitația Ministerului Educației și-■ învățământului, ne vizitează țara prof. dr. Herman Libaers, președin

sărbători august — relațiile organi-a

portul

Mțw-na-ți ona1 p®a?.‘-‘.a șp— fâtecan, cu ș&djpl îfiOaspetele va avea întilniri și schimburi de informații cu conducători ai bibliotecilor centrale universitare din București, Iași și Cluj.(Agerpres) -
A fost de față Robert J. Martens, însărcinatul cu afaceri ad-dnterim al S.U.A. în țara noastră.

★în. aceeași zi, James Barsotti, primarul orașului Sanger. a făcut o vizită la-Consiliul popular al municipiului București, unde a avut o întrevedere cu Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei. (Agerpres)
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Cu prilejul aniversării a 25 de ani de • la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-cehoslovac și cinci ani de la noul tratat, luni după-amiază, la Clubul sindicatelor din Qîmpulung Muscel a fost organizată o adunare festivă.Au participat reprezentanți ai organelor județene și orășenești de partid și de stat, numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni, cadre didactice, funcționari din întreprinderile și instituțiile orașului, precum și membri ai Ambasadei Republicii Socialiste .Cehoslovace la București.Luind cuvintul in cadrul adunării, Ion Ploscaru, prim-secretar al Co

mitetului orășenesc Cimpulung al P.C.R., președintele Consiliului orășenesc al Frontului Unității Socialiste, și general-maior Josef Gumul- ka. atașat militar și aero al R.S. Cehoslovace la București, au relevat profunda însemnătate a tratatului încheiat cu un sfert de veac în urmă, ca și a celui semnat acum 5 ani pentru consolidarea tradiționalelor relații de prietenie și colaborare frățească, statornicite între cele două țări și popoare.S-a dat apoi citire unui mesaj de prietenie adresat de participanț-ii la adunare locuitorilor orașului Zvo- len, localitate înfrățită cu orașul Cimpulung Muscel. (Agerpres)

PARIS MATCH11

Singele artificial
PROGRESE ÎN REZOLVAREA UNEI PROBLEME

FUNDAMENTALE -A IProblema creării unui înlocuitor al singelui este una din problemele fundamentale ale biologiei și medicinii, oare preocupă in gradul cei mai înalt specialiștii din numeroase țări. Milioane și milioane de vieți ar putea fi salvate cu ajutorul unui singe artificial. In legătură cu aceasta, in S.U.A., Franța, Japonia s-au făcut experiențe reușite cu așa-numitul „sînge alb", experiențe salutate ca un mare pas înainte in atingerea țelului propus. In ce constă singele alb și ce perspective deschide el medicinii moderne 7 La aceste întrebări răspunde într-un amplu articol — din care publicăm mai jos largi extrase — revista franceză „Paris Match".

cala (exportatori in 11 țări de pe trei continente) ; sint, in sfîrșit, constructorii, prezență permanentă în tot județul ca in întreaga țară.— Ba, chiar mai mulți, păstrând proporția, decit in întreaga țară, continuă interlocutorul nostru. Pentru că, dată fiind situația specifică, industriei județului nostru i s-a stabilit, pentru acest cincinal, un ritm mediu de dezvoltare mai mult decit dublu față de ritmul pe țară. Ce înseamnă. concret. acest ritm ? Iată : Uzina de alu-

cene batem în poarta marii uzine. Care poartă 7 Uzina nu are încă nici împrejmuire. nici clădiri a- nexe, nici cărări asfaltate șerpuind printre ronduri de flori. Toate acestea vor fi, desigur; deocamdată este alumina.Uzina produce. Pulberea prețioasă pe care pină a- cum un an de zile o realiza în România numai O- radea — și pe care Slatina, in urma dezvoltării spectaculoase pe care a cunoscut-o în acest cincinal, o așteaptă cu privirile ațintite și către Tulcea — in-
Tulcea șl culoarea 

ei dominantă

finește conținutul unui întreg timp istoric... Știți ce și cît s-a naționalizat in Tulcea anului 1948 ? Citeva mori. Eșalonul „industrial" tulcean din acea vreme ? 500 de oameni, majoritatea lucrind semiartizanal, pur- tind, deci, mai mult abaua țărănească decit docul muncitoresc. Ei bine, astăzi — ca urmare a înțeleptei politici, a exemplarelor eforturi depuse de partidul nostru, de secretarul său general, in perioada de după congresele IX și X — Tulcea beneficiază de serviciile te peste 20 000 de... salopete....Străbătind de la un capăt la altul județul i-am întilnit pretutindeni pe cei 20 000. Ei sînt muncitorii, inginerii și tehnicienii din industriile stuficolă și piscicolă, de pe navele de pescuit intern și oceanic, din întreprinderile de reparat nave ; sint minerii baritinei de Ia Somova, ai calcarului de la Mahmudia, ai calcopiritei de la Altin Tepe ; sint lucrătorii portuari, cei din industria lo-

mină din Tulcea. obiectiv de majoră importantă la nivelul țării — 250 000 de tone in faza finală — produce ! La începutul acestui cincinal abia i se Să- paserâ fundațiile, abia căutam constructorii, adu- cîndu-i din țară sau for- mîndu-i la fața locului. Iar acum 1 300 de salopete albastre. colectivul de producție al uzinei, s-au statornicit aici, luind în primire noua cetate a chimiei și confruntîndu-și destinul profesional, politic, civic, individual cu destinul Tul- cei. Desigur, sîntem încă la început, mai sint unele neajunsuri funcționale — ce vreți, alumina tulceană a împlinit abia 40 de zile — dar firul producției, deocamdată firav, curge fără încetare. Iar în bătălia pentru ca acest fir să devină șuvoiul cerut de parametrii proiectați se călesc și oamenii, devin colectiv și în sensul spiritual, devin ,deci o familie muncitorească....în cea de-a 41-a zi de existență a aluminei tul-

cepe să se adune în depozit. Nu fără emoții, nu fără întîmplări neprevăzute, care pun la încercare corectitudinea proiectelor, puterea instalațiilor. dar, mai cu seamă, priceperea și tăria oamenilor.Ieri, de pildă, la secția „Filtrare roșie", din pricina unei defecțiuni electrice s-a produs o deversare de soluție fierbinte. Iar soluția era de bauxită și... sodă caustică. Inginerul Nicolae Racoveanu și ai săi au cerut sprijin. Au sărit, ca unul, cei de la „E- vâporare" și „Leșiere". inginerii Stoian și Ene, maiștrii Ion Moraru și Coslin Mitrică, operatorii . Nicolae Nicula, Dumitru Diaconu și alții. Cu pompe, cu furtunuri speciale, dar și cu găleți banale („mica mecanizare in acțiune !“ iși mai găseau ei resurse de glumă !) s-au bătut fără întrerupere, di: la cinci după-amiază pină Ia două noaptea. Și au invins.— în mod normal, ne spune tinărul inginer Traian Stoian, locțiitor al se

cretarului celui mai tinăr comitet de partid al Tulcei (28 de arii, de fel din Brașov, studii la București, producție la Reșița, specializare la Oradea, venit aici pentru că „a îndrăgit chimia și Tulcea prin... adopțiune" : soția, inginerul chimist Paulina Stoian. este chiar din Tulcea, iar fetița lor. Alina — inginerul îi spune Al(um)ina — s-a născut după transferul lor la uzină), o defecțiune ca cea de ieri se remediază în două zile și două nopți. Noi am rezolvat-o în nouă ore. Nu se putea altfel. A- cestea sint ritmurile Tulcei. Trebuie „să venim tare din urmă". Oradea, colega de breaslă, stă cu ochii pe noi (apropo, dacă mergeți cu reportajele astea și Ia Oradea, salutați-1 din partea mea pe inginerul Livius Chiriclu de la „Filtrare aibă" și spuneți-i că tot ce-am învățat la ei se aplică aici cu sfințenie) : la rindul ei. Slatina ne așteaptă producția ca pe plinea caldă. Iar oamenii noștri nu admit să fie priviți cu indulgență, că, adică, sintem la început și incă într-o zonă fără tradiție industrială. Tradiția o facem noi, cum atit de frumos s-a exprimat deunăzi un tinăr, operatorul Vasile Dincă, în adunarea in care i s-a discutat cererea de primire in partid. Știa el de ce își alege cuvintele : era primul om primit în partid în uzina noastră și asta nu se uită nici peste 10 ani....Prima uzină de mare anvergură, prima șarjă de pulbere prețioasă, prima izbîndă productivă, prima înfruntare cu un eveniment deosebit, prima adunare de partid, prima cerere de primire... Ritmurile Tulcei sint ritmurile unui perpetuu început, iar rin- durile pe care le înscrie orașul dintre ceataiuri in marele raport de 23 August al țării sînt notate febril, nervos, adolescentin. Incit, pe bună dreptate, lăsind în urmă orașul, dominat de marea uzină, de albastrul de salopetă, putem rosti ; Tulcea, dragostea țării.

SOSIREA LA BUCUREȘTI 
A ECHIPEI U.R.S.S.Ieri dimineața a sosit in Capitală echipa de tenis a U.R.S.S., care în zilele de 3, 4 și 5 august va întîlni selecționata României, intr-un meci pentru finala grupei A a zonei europene, a „Cupei Davis". Au făcut deplasarea la București valoroșii jucători Aleksandr Metreveli, Serghei Lihaciov, Teimuraz Kakulia și Șamil îerpiscev. Căpitanul nejucător al echipei este Serghei Andreev, fost campion al U.R.S.S.La sosire, sportivii oaspeți au fost întîmpinați de reprezentanți ai Federației române de tenis. După amiază, tenismenii sovietici au făcut un antrenament pe terenurile din parcul ,,Progresul".
ILIE NASTASE, DIN NOU 

VICTORIOSIlie Năstase a repurtat un nou succes internațional, de data aceasta in turneul de la Istanbul, unde și-a adjudecat proba de simplu bărbați, invingind in finală cu 6—2. 3—6. 6—3. 6—1 pe spaniolul Juan Gisbert. A- cesta a fost cel de-al 12-lea turneu internațional ciștigat de tenismanul român de la începutul anului 1973.
CANOTAJ: Succese 

ale sportivilor români 
ia „fîegata Duisburg" în cadrul competiției internaționale de canotaj academic „Regată Duisburg" vislașii din România s-au comportat excelent, obținind trei victorii. în proba de 2 iară cîrmaci, echipajul Ilie Oanță—Dumitru Grumezescu s-a clasat pe primul loc cu timpul de 7'28”05/10. Proba de 2 plus 1 a fost ciștigată de Ștefan Tudor—Petre Ceapura — cîrmaci Gli. Gheorghiu, cu timpul de 7’39”98.100. Al treilea succes al culorilor sportive românești a fost realizat de e- chipajul feminin in proba de 4 plus 1 visle. Sportivele românce Teodora Voicu, Maria Sîngeorzan, Stana Botez, Elisabeta Lazăr — cirmaci Maria Gață au obținut timpul de 3’31” 80/100, intrecind in ordine echipajele R. F. Germania, Olandei și Franței. Echipajul feminin al României la schif 4 plus 1 rame s-a situat pe locul al treilea.

NATAȚIE : Anca Groza - 
încă un recordLa bazinul Dinamo din Capitală au continuat ieri finalele campionatelor republicane de înot. Anca Groza a stabilit un nou record național in proba de 200 m fluture cu timpul de 2’26”3/10, cîștigînd apoi și proba de 400 m mixt în 5’34’T/IO. Rezultate notabile au mai realizat Eugen Aimer — 2T4”2/10 la 200 m fluture și Marian Slavic — 2W8/10 la 200-m liber.
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cobaiul a cu poftă i-a fost a- ce denota infloritoa-

„Pentru prima dată în lume un animal a supraviețuit după ce singele său a fost total înlocuit cu un singe artificial, de culoare albă. Experiența, făcută pe un cobai — al cărui organism este aproape tot atît de sensibil ca și celman — ne permite să conchidem că, într-un viitor apropiat, omul va dispune de un singe artificial capabil să slujească la salvarea mai rapidă a răniților. la tratarea hepatitelor grave și, poate ceva mai tîrziu, a leucemiei.Prima experiență convingătoare a fost efectuată recent la U- niversitatea Harvard, în laboratorul profesorului Robert P. Geyer. Pe măsură ce singele propriu era iri- locuit cu singe artificial, pielea cobaiului. respectiv acele porțiuni care nu erau acoperite de blană — labele, botul. pînte- cele — căpătaseră in locul culorii roz un straniu aspect livid. La terminarea transfuziei însă, consumat hrana ce dusă, ceea o sănătatere. Pe măsură ce orele treceau, sporeau și șansele de supraviețuire ; celulele care fabrică sînge natural, din măduva oaselor, au continuat să funcționeze. într-un interval de timp de zece zile singele roșu, natural. a luat ■■erzațului». Nu să afirmăm zațul, mai mai puțin fi eliminat organism.După această primă încercare au avut loc alte experiențe in numeroase colțuri ale lumii. La Cincinnati, în S.U.A., dr. Leland C. Clark a reușit mențină în viață cobai cufundat tr-un lichid, în loc să se respirat normal ; chidul prezenta prietăți de similare aerului, aici pină la rea lui în scopul bricării de sînge tificial < — se știe principala funcție sîngelui este de

locul vrem insă că er- mult toxic, total sau s-ardin

să un în- în care, înece, a li- pro- oxigenare ’ ‘ De folosi- fa- ar- că a 
a transporta oxigenul — nu este decit un pas.

V

în Franța. Ia Nancy și la Nisa, Îndeosebi, se fac experiențe de această natură. Produsul de bază utilizat este pretutindeni același. fără să fi existat, probabil, o înțelegere prealabilă în acest sens : este vorba de un compus . semiorganic, fluocarbura, o substanță inertă, cu o mare rezistență la căldură. Dar principala particularitate acestei substanțe constă în capacitatea sa de a absorbi oxigenul în proporție de pină la 30 de ori volumul său. Tocmai ace.astâ însușire a atras atenția specialiștilor în transfuzii sanguine.în realitate, nu este vorba de un substitut definitiv și total al sîngelui, ci doar de un „singe de urgență". De altfel, noul lichid, chiar atunci cind va fi pus la punct și deci utilizabil pe om, nu va putea înlocui definitiv singele, diferitele sale funcțiuni. Pentru a înfăptui o atare înlocuire ar trebui să se realizeze o copie fidelă a modelului cu toate elementele sale constitutive : globule albe și roșii, plasmă, factori de coagulare ș.a.m.d. Ce-i drept, in diferite laboratoare mari au fost puse la punct substanțe de sinteză, apte să 'înlocuiască rapid unul sau altul din aceste elemente constitutive ale sîngelui natural, dar nu și să îmbine mai multe elemente într-un singur lichid omogen. Superioritatea lichidului realizat la Harvard și Cincinnati rezidă in faptul că el îndeplinește cea mai „urgentă" dintre funcțiuni — necesară de indată ce se face simțită lipsa de singe — și anume transportarea oxigenului de la nivelul alveolelor plă- mînilor pînă la extremitățile organismului. Acest lucru constituie un mare succes. După cum se știe, dacă sînt private timp de peste 4 minute de oxigen, celulele creierului se distrug în mod ireversibil. Profesorul Fran- țois Streiff, din Nancy. președintele celui de-al 9-lea congres consacrat transfuziilor sanguine, deși nu crede că se va putea rea-

liza curlrid u.n înlocuitor total al singelui, a salutat transportorii artificiali de oxigen, care prezintă, a spus el, două însușiri deosebite : pe de o parte, ajută răniților să treacă cu bine primele două zile (cele mai periculoase) ale șocului traumatic, pe de alta, singele artificial poate fi folosit în scopul conservării și transportării organelor destinate a fi grefate (de pildă, rinichii) și foarte dificil de conservat prin congelare sau prin perfuzie.Dacă va fi realizat un singe artificial, se va înregistra un mare pas înainte. îndeosebi in domeniul chirurgiei. Nevoia de sînge uman este din ce în ce mai acută, și nu numai din cauză că numărul accidentelor de circulație sau de altă natură este în creștere, ci și pentru că măiestria chirurgilor, cunoștințele medicilor în general s-au dezvoltat în așa măsură incit în prezent se efectuează o- perafii foarte dificile și de lungă durată care cu câțiva ani in urmă erau considerate imposibil de realizat. Din acest motiv „cererea" de singe sporește continuu, depășind mult posibilitățile de satisfacere,Singele artificial va rezolva această problemă. El va oferi și avantajul de a fi acceptat de orice persoană, fără deosebire de grupa sanguină. în această privință, dr. Mannoni. directorul Centrului de transfuzii de la spitalul Henri- Mondor din Creteil. a- rată că pină la realizarea unui singe complet artificial s-au și înregistrat o serie de progrese remarcabile : «Ne aflăm, declară a- cesta, pe calea de a realiza semisinteze ; putem de pe acum modifica singele obținut de la un do-nator. pentru a-1 adapta, in funcție de un caz sau altul. Vom putea oare crâa un sînge cu adevărat universal ? Cîți accidentați ar putea fi salvați dacă n-ar mai trebui să pierdem un timp extrem de prețios cu stabilirea grupei de sînge pentru a efectua transfuzia care să-i readucă Ia viață !»“



viața internațională
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CAMBODGIA CHILE

Puternică presiune a forțelor patriotice 
asupra Pnooi PenhuluiPNOM PENH 30 (Agerpres). — Continuînd să exercite o puternică presiune asupra pozițiilor trupelor lonnoliste in sudul orașului Pnom Penh, unde au atacat noi obiective în zona Prateah Lang, forțele patriotice cambodgiene au lansat puternice atacuri și în nordul capitalei khmere, angajînd lupte cu inamicul in zonele Kauk Roka și An- long Krangan.Lupte puternice între patrioții khmeri și forțele lonnoliste au avut loc duminică, intr-un perimetru

aflat la mai puțin de 4 kilometri de aeroportul Pochentong al capitalei, aceste acțiuni militare avind drept efect întreruperea, pentru 24 de ore. a legăturilor prin telefon și telegraf ale regimului de la Pnom Penh cu străinătatea.Duminică, aviația americană a bombardat, pentru a 144-a zi consecutiv, teritoriul cambodgian, acțio- nind în sprijinul trupelor lonnoliste ; o intensă activitate a aviației americane s-a semnalat și luni, in zonele învecinate capitalei cambodgiene.

începerea dialogului între oficialități 
și forțele democratice de opoziție

0 declarație a M. AHANOI 30 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care reafirmă sprijinul poporului vietnamez față de lupta poporului cambodgian pentru independență, pace și neutralitate.„Ca și în trecut, poporul vietnamez și guvernul Republicii Democrate Vietnam sint hotărîte să întărească solidaritatea cu poporul frățesc cambodgian și nutresc convingerea fermă că lupta dreaptă a acestuia pen-
ÎNTÎLNIRE ÎNTRE 

CELOR DOUĂ IVIENTIANE 30 (Agerpres). — Fumi Vongvicit, reprezentant plenipotențiar al președintelui Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian, prințul Sufanuvong, și consilier special al delegației forțelor patriotice laoțiene, împreună cu Phoun Sipaseut, conducătorul delegației forțelor patriotice laoțiene. au avut o întrevedere cu Pheng Phong- savan, reprezentant plenipotențiar al prințului Suvanna Fuma, și cu Ngon Sananikone, conducătorul delegației

E. al R. D. Vietnamtru o Cambodgie cu adevărat independentă, pașnică, neutră, democratică și prosperă, în condițiile integrității teritoriale a țării, se va încheia prin victorie" — se arată în declarație. Se subliniază, totodată, necesitatea încetării imediate a bombardamentelor americane asupra teritoriului cambodgian și a oricărui amestec în Cambodgia, astfel incit poporul cambodgian să-și poată rezolva, fără nici un fel de ingerință din afară, treburile interne.

SANTIAGO DE CHILE 30 (Agerpres). — La Palatul prezidențial din Santiago de Chile a avut loc luni o întilnire între președintele statului, Salvador Allende, și președintele Partidului Democrat Creștin, Patricio Aylwin. marcînd debutul dialogului între oficialitățile chiliene și forțele democratice ale opoziției, în vederea depășirii actualei situații din țară.Inițiativa acestei politici de deschidere -in direcția forțelor democratice de opoziție — alcătuite, in principal, din membrii Partidului Democrat Creștin — aparține președintelui Allende.Pe de altă parte, guvernatorul provinciei Santiago, Julio Stuardo, a a- nunțat că guvernul va aplica legea

securității interne împotriva tuturor persoanelor responsabile de declanșarea grevei proprietarilor de autocamioane. Potrivit acestei legi, orice persoană care afectează ordinea publică poate fi arestată și tradusă în fața justiției.Această grevă are, in realitate, un caracter politic și pune în primejdie securitatea internă a statului, a arătat Julio Stuardo. Patronii greviști, a spus el, încearcă să izoleze capitala chiliană de restul statului, tăind circuitele de aprovizionare. Guvernul de Unitate Populară, a menționat Stuardo, este hotărît să reacționeze ferm împotriva acestor manevre sedițioase ale reăcțiunii.

Convorbiri 
privind 
relațiilor 

bulgaro -

pregătitoare
normalizarea 

diplomatice 
vest-germaneBONN 30 (Corespondență de la N. S. Stănescu). — La 30 iulie au început la Bonn convorbiri pregătitoare in vederea normalizării relațiilor diplomatice dintre R. P. Bulgaria și Republica Federală Germania. Delegațiile bulgară și vest-germană ia aceste convorbiri sint conduse de directori din ministerele afacerilor externe ale celor două țări.

PROTEST AL
REPREZENTANTULUI G.R.P.

REPREZENTANȚII 
ĂRȚI LAOȚIENE

părții de la Vientiane la convorbirile cu reprezentanții Frontului Patriotic Laoțian — informează agenția China Nouă, reluind o relatare a postului de radio Pathet Lao.Cu acest prilej, cele două părți au examinat conținutul protocolului privind Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, in vederea semnării acestui protocol și a alcătuirii unui guvern provizoriu de uniune națională și a unui consiliu politic de coaliție națională.Fumi Vongvicit a avut o întrevedere cu prințul Suvanna Fuma la care a participat și Pheng Phongsa- van.
la consultările de la ParisPARIS 30 (Agerpres). — Reprezentantul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la consultările, dintre: cele două părți sjid-viejnameze, care se desfășoară în suburbia pariziană .La Celle-Saint-Cloud, Ly Van Sau, a făcut, luni, o declarație în care a protestat energic in legătură cu atitudinea părții saigoneze, care nu a restituit personalul civil vietnamez și militarii prizonieri in conformitate cu planul stabilit. Conform planului, restituirea personalului luat prizonier trebuia să se facă pină la 28 iulie. Autoritățile de la Saigon, a arătat Ly Van Sau, au eliberat pină in prezent numai 859 de persoane, in timp ce în închisorile din Vietnamul de Sud zac peste 200 000 de civili. Această atitudine a părții saigoneze, a declarat reprezentantul G.R.P., contravine flagrant Acordului de la Paris asupra Vietnamului și comunicatului comun privind îndeplinirea acestuia din 13. iunie a.c.

CIPRU
SITUAȚIA SE MENȚINE ÎNCORDATĂ

8 ' 1NICOSIA 30 (Agerpres). — Situația internă din Cipru continuă să ră- mină încordată după răpirea, în noaptea de 27 spre 28 iulie, a ministrului de justiție, Christakis Vakis, și intensificarea acțiunilor teroriste eu bombe, în diverse localități ale insulei, soldate cu importante pagube materiale. Potrivit ziarului cipriot „Apogevmatini". reședința de vară a președintelui Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a fost ținta unui atac cu

arme automate, întreprins în primele ore ale zilei de luni. Se precizează că, in acel moment, președintele nu se afla in reședință. Atacul a fost respins de membrii forțelor de securitate, menționează ziarul. Presa cipriotă relatează, totodată, că ministrul de justiție răpit a reușit să trimită un mesaj soției sale, prin care ii recomandă „să dea dovadă de răbdare".

UNGARIA - 
MEMBRĂ A G.A.T.T.BUDAPESTA 30 (Agerpres). — Consiliul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). întrunit la Geneva, a aprobat, la 30 iulie. după efectuarea procedurilor u- zuale, aderarea cu drepturi depline la G.A.T.T. a R. P. Ungare. Men- ționînd că statele participante la a- cest acord comercial multilateral iși asumă astfel obligația de a înlătura treptat măsurile discriminatorii față de Ungaria, agenția M.T.I. subliniază facilitățile de care va beneficia Ungaria ca membră a G.A.T.T.

GUINEEA-BISSAU

COLONIALIȘTII PORTUGHEZI FOLOSESC BOMBE 
CU NAPALM ÎMPOTRIVA POPULAȚIEI CIVILE »DAKAR 30 (Agerpres). — In cadrul unui interviu acordat corespondentului din Dakar al agenției France Presse, Aristide Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a reafirmat intenția P.A.I.G.C. de a proclama independența Guineei-Bis- sau în cursul anului 1973.După ce a subliniat că detașamentele patrioților își vor intensifica

lupta de eliberare a țării de sub dominația străină, Aristide Pereira a arătat că, in acțiunile lor împotriva populației civile, forțele colonialiste portugheze folosesc bombe cu napalm.în încheiere, secretarul general al P.A.I.G.C. a anunțat că principalii asasini ai lui Amilcar Cabrai, în număr de cinci, au fost judecați și executați în Guineea-Bissau.
BBBB BBSBB8B8B

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun l-a primit, duminică, la Pekin, pe președintele Republicii Populare Congo, comandantul Marien N’Goua- bi. aflat in vizită oficială în R.P. Chineză — anunță agenția China Nouă . Cei doi președinți au avut o convorbire caldă, prietenească. La întrevedere au participat primul ministru, Ciu En-lai, și alte persoane oficiale chineze.

' ' 'gației RC. din Japonl^mW**^' zită in Republica Vietnamului de Sud. Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească relatează agenția de presă „Eliberarea".

Președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare, președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud. Nguyen Huu Tho, l-a primit pe Tsuyoshi Toki, conducătorul dele-

Un nou episod 
al concurenței spațiale 
americano — vest - europene

Așa cum informea
ză cu lux de amănun
te presa occidentală, 
după zece ani de 
încercări zadarnice de 
a crea o rachetă 
purtătoare vest-euro- 
peană in vederea pla
sării pe orbită a unor 
sateliți de comuni
cație, Organizația eu
ropeană pentru con
strucția și lansa
rea navelor spațiale 
(E.L.D.O.) a fost ne
voită să-și înceteze, 
practic, activitatea. Nu 
de mult s-a jucat și 
al doilea act al pie
sei- : 300 de oameni de 
știință, tehnicieni 
alți salariați ai i 
nizației au fost 
cediați; și-au , 
dut locurile lor 
muncă și 2 300 
muncitori. tehnicieni 
și ingineri din uzine
le furnizoare 
germane și- 
care lucrau 
proiectele 
Pierderile 
sînt și ele 
rabile. „Pentru a a- 
junge la acest rezul
tat — scrie ziarul vest- 
berlinez „Die Wahr- 
heit" — au. fost chel- 
tuiți 700 milioane de 
dolari, iar 200 000 tone 
de materiale sînt bune 
pentru a fi aruncate 
la fier vechi". Prin
tre ele. — precizează 
ziarul — se află și un 
mare număr de 
rate 
înaltă 
mare 
acum nu-și mai găsesc 
utilizarea.

Nu este de 
că, in această 
ție, și animate 
rința de a sparge mo
nopolul american in 
domeniul sateliților 
de comunicație, cercu
rile interesate din ță-
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materiale 
conside-

electronice 
tehnicitate 
valoare

apa- 
de 

■ și 
care

mirare 
situa- 

de do-

rile 
membre ale 
nutresc 
creare a 
ganizații, mai puterni
ce. capabilă să Iacă 
față concurenței S.U.A. 
Acest nou organism, 
care urmează a fi 
creat pe baza fuziu
nii intre E.L.D.O. și 
E.S.R.O. (Organizația 
europeană de cerce
tări spațiale) va purta, 
după toate probabili
tățile, denumirea 
E.S.A. (Agenția 
țială europeană), 
pă cum relatează 
sa occidentală, 
grup de experți 
borează acum 
venția de constituire 
ce ar urma să fie 
semnată la începutul 
anului viitor.

In ce privește șan
sele noii organizații 
de a intra pe arena 
comunicațiilor spația
le. semnificativă este 
următoarea relatare a 
agenției vest-germa- 
ne D.P.A. : „Experții 
din Neuilly (o subur
bie pariziană unde se 
află sediul E.L.D.O.) 
își fac puține speran
țe că fuziunea dintre 
E.L.D.O. și E.S.R.O. ar 
putea repara 
giul lezat al 
ropenilor. Nu 
te presupune 
ricanii vor 
sprijin unui 
menit să facă 
rență 
comerciali".

Toate acestea nu îm
piedică totuși mono
polurile vest-europe
ne să facă intense 
pregătiri pentru a se 
încadra din nou in 
cursă. Astfel, încă la 
sfirșitul lunii ianua
rie anul acesta. 58 de 
mari întreprinderi

vest-europene 
E.L.D.O. 

planuri de 
unei noi or-

de 
spa- 
Du- 
pre- 

un 
ela- 

con-

presti- 
vest-eu- 
se poa- 

că ame
ți cor da. 
proiect 
concu- 

sateliților lor

vest-europene au corn 
stituit o organizație 
denumită „EUROSAT", 
cu sediul la Geneva, 
care și-a propus drept- 
scop ..organizarea de 
sisteme operaționale 
de sateliți". Progra
mul ei prevede lan
sarea intre 1975-1977 
a doi sateliți de na
vigație deasupra 
tlanticului care, 
concepția inițiatorilor 
„EUROSAT". urmea
ză să constituie înce
putul unui sistem pro
priu de comunicații 
prin sateliți. In 
gătură cu aceasta, 
începere de marți. 
Bruxelles urmează 
se desfășoare o 
ferință spațială 
își propune să 
ve problemele 
de realizarea a 
proiecte aflate, in pre
zent. în atenția sta
telor veșst-europene : 
este vorba de proiec
tul francez al unei ra
chete purtătoare L-3 S 
pentru plasarea 
spațiu a sateliților de 
telecomunicații de di
mensiuni mari (750 kg) 
— și care urmează să 
înlocuiască defunctul. 
proiect al rachetei 
„Europa", conceput în 
cadrul E.L.D.O. — și 
programul unui la
borator orbital „Spa- 
celab". 
contribuția 
peană la 
mericane 
lo“.

Oricum 
lucrurile 
agenția D.P.A. — cert 
este că se inaugu
rează un nou episod 
al luptei de concu
rență intre S.U.A. și 
țările vest-europene 
in domeniul spațial.

Șahinșahul Iranului, M°- hammad Reza Pahlavi Aryamehr. a declarat, în cadrul unui interviu,' că țara sa va continua să-și dezvolte relațiile cu toate statele, acțio- nind in viața internațională pe baza principiilor Cartei O.N.U. în legătură cu situația din Orientul Apropiat și Golful Persic, Mohammad Reza Pahlavi a arătat că Iranul va urmări să contribuie la stabilitatea și, pacea acestor regiuni.
Primul ministru austra

lian, Gough Whitlam, care se află intr-o vizită in Statele Unite, a conferit. luni, cu președintele Richard Nixon. Un reprezentant al Departamentului de Stat al S.U.A. și-a exprimat speranța că relațiile dintre guvernele Australiei și Statelor Unite se vor îmbunătăți ca urmare a acestor întrevederi. Raporturile dintre cele două guverne s-au deteriorat în toamna trecută. în. urma atitudinii ferme a premierului australian împotriva bombardamentelor întreprinse de aviația S.U.A. asupra teritoriului R.D. Vietnam.

Președintele guVerriiiliii 
R.P. Ungare,Jenâ Fock’ **a pri_ 
mit pe secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. A avut loc un schimb de păreri cu privire la principalele aspecte ale colaborării dintre Ungaria și O.N.U.. probleme ale păcii și' securității in Europa, precum și la o serie de probleme ale vieții internaționale. După întilnire, Jeno Fock a oferit o recepție în onoarea secretarului general al O.N.U.

La Observatorul astrono
mic din Villach (Austria) au fost înregistrate, duminică, o serie de e- rupții solare; de o intensitate neobișnuită. Fenomenul, care s-a produs în jurul orei 13,00 G.M.T., nu a putut fi fotografiat decit datorită condițiilor vorabile. in faza sa finală, atmosferice defa-

Henri Char

A- 
în

le- 
cu 
la 
iă 

coh- 
care 

rezol- 
legate 

două

in

■reprezentind 
vest-euro- 

planurile a- 
post „Apol-

ar evolua
- conchide

G. DASCĂLU

berlin Festivalul mondial 
al tineretului și studenților

BERLIN 30 — (Corespondentă de la C. Varvara) — întîlnirea din capitala Republicii Democrate Germane a solilor tineretului de pe toate meridianele globului prilejuiește momente impresionante de manifestare a sentimentelor de prietenie și solidaritate, a dorinței de cunoaștere reciprocă. Năzuința tineretului epocii noastre de a vedea asigurat un climat de pace și securitate, de înțelegere mutuală, își găsește aici, la Berlin, în aceste zile, multiple expresii, atit în manifestările organizate și programate — mitinguri, conferințe, simpozioane — cit și în manifestările spontane de prietenie.Preocupările majore ale tineretului și-au găsit concretizarea, în cea de-a treia zi a celui de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților, in manifestările consacrate solidarității cu popoarele, tineretul și studenții țărilor arabe, pentru o pace justă și trainică în Orientul Apropiat. Aspectele abordate în .cadrul întîlnirilor și simpozioanelor au fost diverse, începind de la preconizarea unei soluții politice a situației din Orientul Apropiat și pină la lupta popoarelor arabe pentru drepturile lor suverane asupra bogățiilor naturale proprii, în special petrolul. Deși potrivit programului fiecare zi este dedicată

unei anumite teme, conferințele de presă, întîlnirile dintre diferite delegații, seminariile și colocviile oferă prilejul unor dezbateri mai ample, pe teme diverse.Din bogata agendă a celei de-a treia zile amintim întîlnirea tinerilor din Vietnam cu ziariștii prezenți la festival, simpozioanele „Tineretul și revoluția tehnico- științifică". „Tinerii sindicaliști în lupta pentru solidaritatea antiimpe- rialistă, pace și prietenie".Și în cursul zilei de luni delegația țării noastre a avut o bogată activitate. Ea a participat activ la toate manifestările amintite. Totodată, la Clubul național al României au avut loc întîlniri prietenești cu membrii delegațiilor de tineret din Bolivia, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Iugoslavia. întîlnirile au fost încă un prilej de manifestare a solidarității și simpatiei față de tineretul și studenții popoarelor din lumea întreagă. De asemenea, formații artistice din România au participat la diferite manifestări, printre care concursul internațional al dansatorilor solo, o seară de cintece revoluționare, un spectacol de dansuri populare. Solii artei tineretului român s-au bucurat de un deosebit succes.

un in a- la au

Frontul Popular pentru 
Eliberarea Omanului și a 
Golfului Persic (f-pl-o.g.a.) a lansat, in perioada 14—19 iulie, număr de 10 operațiuni militare Dhofar, anunță un comunicat al cestei organizații, dat publicității Aden. In cursul acestor acțiunifost distruse 37 de poziții inamice, precizează comunicatul.

Un ascensor de mină, care transporta 28 de mineri, s-a prăbușit intr-o exploatare din Derbyshire (Anglia), provocind moartea a șase persoane și rănirea celorlalte, dintre care unele au fost internate in stare gravă la spitalul din Chesterfield.

A decedat
riere cun°scut mai aies sub mele de „Papillon". care dă unuia din romanele de aventuri ce a bătut numeroase recorduri in ceea ce privește tirajul și vînzările. In virstă de 66 de ani. fostul ocnaș, evadat de mai multe ori din una din cele mai reriumite închisori franceze, cea de la Cayenne, a mai nublicat o carte inspirată de aven- . turile sale, intitulată „Banco". El a scris și un scenariu de film. în care a jucat rolul titular. alături de Claudia Cardinale. Deși grațiat de autoritățile franceze, Papillon s-a stabilit, începind din 1970, in Spania. unde a tradus în limba spaniolă și și-a publicat cărțile.

și titlul

0 violentă furtună s a abă_ tut asupra regiunii și orașului Rue- desheim din R.F.G.. provocind pa- .gube materiale în valoare de mai multe milioane de mărci și distru- gind peste 50 la sută din suprafețele cultivate cu viță de vie ale regiunii. Mai multe persoane au fost rănite.
MISIUNEA „SKYLAB-2"

• Odihnă prelungită pentru 
activitate extravehicularăHOUSTON 30 (Agerpres). — Cei trei astronauți aflați la bordul laboratorului spațial „Skylab-2" și-au consacrat odihnei o mare parte din. timpul celei de-a treia zi petrecute in spațiu. Această odihnă prelungită a devenit necesară deoarece sinv- bătă și duminică ei au avut tulburări respiratorii și stomacale provocate de „l’ăul de spațiu", cel mai a- fectat fiind Jack Lousma. în. cursul unei conferințe de presă, medicii de la Centrul spațial de la Houston au declarat că starea sănătății astro- nauților nu este îngrijorătoare deoarece, luni după-amiază, else Simțeau mult mai bine.Această situație a determinat o reducere considerabilă a programului de lucru și, in consecință, «minarea repunerii in funcțiune a întregii aparaturi științifice de la bordul laboratorului spațial. Cu avizul medicilor, centrul de control a ho-

cei trei astronauți • Prima 
a fost amînată cu o zităfit ca prima activitate extravehi- culara, denumită „Eva", să fie ami- nată cu o zi, urmînd să fie realizată miercuri. Cu acest prilej, trebuie înlocuite casetele cu filme din telescopul solar și făcute unele remedieri la parasolarul montat de misiunea precedentă.Controlorii zborului de la centru) spațial au detectat, totodată, o u- șoară reducere a presiunii într-una din camere, datorată unei fisuri care a permis ieșirea gazelor. Alertați. cei trei astronauți au descoperii repede locul fisurii și au reme-z diaț defecțiunea.Directorul zborului, Neil Hutchinson, a anunțat că un scurt-circuit a Împiedicat realizarea a două experiențe biologice privind comportamentul in spațiu al animalelor și insectelor aflate la bordul laboratorului spațial.

MOSCOVA Lucrările 
Sovietului Suprem 

al R.S.F.S.R.MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 iulie, la Moscova s-au deschis lucrările sesiunii Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. La lucrări participă Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și alți conducători de partid și de stat sovietici.Deputatul Vladimir Kotelnikov, vi- cepreședi'nte al Academiei de Științe a U.R.S.S., a fost ales președinte al Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.In cadrul sesiunii vor fi dezbătute probleme ale îmbunătățirii continue a deservirii populației R.S.F.S.R.
Italia. Zilele trecute a avut loc la Mestre — Veneția o puternică manifestație a muncitorilor de Ia întreprinderea SIRMA, in semn de protest împotriva gravelor neglijențe ale conducerii acestei întreprinderi, datorită păroj'a 38 ,.<!.e persoane au fost intoxicate, cu anhidridă ’sulfii- roașă. Manifestanții au străbătui străzile, cerînd măsuri hotărîte de protecție a muncii

Rezultatele 
referendumului

din GreciaATENA 30 (Corespondență de la I. Badea). — Ministerul Afacerilor Interne al Greciei a dat publicității rezultatele definitive ale referendumului organizat duminică.■ Cu o majoritate de 78.4 la sută, electpratul grec a aprobat hotăririle guvernului Papadopoulos privind schimbarea formei de stat.Votul din 29 iulie confirmă abolirea monarhiei și proclamarea republicii prezidențiale parlamentare, desemnarea lui Ghiorghios Papadopoulos și a generalului Odiseus Anghelis în funcțiile de președinte și. respectiv, vicepreședinte.După cum s-a anunțat anterior, guvernul apreciază că aprobarea modificărilor aduse, formei de stat va crea condițiile pentru trecerea pașnică și pe etape de la regimul puterilor excepționale la un sistem politic parlamentar. în acest scop, după cum a declarat președintele Papadopoulos. în viitoarele 18 luni urmează să fie repuse în vigoare, succesiv, prevederile constituționale privind drepturile cetățenești și crearea de partide politice. Vor fi organizate alegeri locale și, apoi, generale, în vederea desemnării unui parlament și a unui guvern reprezentind formațiunile politice.
Egiptul își definește 

o nouă politică în domeniul 
comerțului exteriorCAIRO 30 (Agerpres). — La Cairo a avut loc o conferință de presă, in cadrul căreia Abdel Aziz Hegazy, vicepremier și ministru al finanțelor, economiei și comerțului exterior, a definit liniile directoare ale noii politici egiptene în domeniul comerțului exterior. precum și măsurile privind reorganizarea sistemului de importuri și exporturi ale Republicii Arabe Egipt — relatează agenția M.E.N. El a arătat că urmează să fie creat un Consiliu Superior ai Comerțului Exterior, care va avea drept sarcină definirea obiectivelor și a principiilor fundamentale ale schimburilor comerciale externe, elaborarea strategiei comerciale a Egiptului, precum și stabilirea raporturilor cu diverse organizații economice, in conformitate cu politica de deschidere e- conomică a țării.Pe de altă parte. Abdel Aziz He- gaz.y a menționat că venitul național brut al Egiptului a crescut cu 40 la sută, comparativ cu situația existentă in urmă cu șase ani. Valoarea producției agricole a crescut de la '929 milioane la 1 246 milioane lire, in a- ceeași perioadă : concomitent, valoarea producției industriale înregistrează, de asemenea, un ritm ascendent, de la 1 836 milioane Ia 2 716 milioane lire egiptene — a spus Abdel A- ziz Hegazy.

MARGINALII
ffe ce plătesc cititorii zece pence 

in loc de două pentru,, The Press"?
în Anglia, mai pre

cis in orașul Notting
ham, a apărut un nou 
ziar, „THE PRESS". 
Nu are deocamdată 
sediu sau tipografie 
proprie, după cum nu 
dispune încă de o re
țea de difuzare. Dar 
zilnic este, răspîndit. în 
mii și mii de exem
plare. Cititorii plătesc 
benevol nu două pen
ce. cit, costă exempla
rul. ci cite cinci, opt 
sau chiar zece și ■ îl 
urmăresc cu viu in
teres.

tntr-o țară ca An
glia, cu mii de ziare, 
periodice etc., un ziar 
nou nu poate constitui, 
desigur, o surpriză. $i 
totuși, apariția lui 
..The. Press" a fost sa
lutată ca un adevărat 
eveniment.

Intr-adevăr, pentru 
prima, dată in istoria 
presei britanice un 
ziar este scris, editat 
și difuzat de. ziariști și 
muncitori tipografi — 
fără ca patronii să 
aibă cel mai mic a- 
mestec. Este vorba de 
aproape 300 de redac
tori. fotoreporteri, ti
pografi.. zețari, care, in 
urmă cu două săptă- 
mini, au declarat gre
vă {n semn de protest

împotriva faptului că 
vechiul patron al zia
relor „Nottingham Evening Post" și „Nottingham Guardian Journal" a concediat o 
parte din personal.

La început, „The 
Press" a apărut, in șase 
pagini și avea un ti
raj de peste 5 000 e- 
xemplare. In citeva 
zile însă numărul pa
ginilor a crescut la 10 
și 12 ; la fel s-a mă
rit și tirajul. Micile 
firme locale, sindicate
le și unele organizații 
politice trimit cu regu
laritate sume de bani 
pentru fondul de gre
vă. Dar nu numai atit: 
redactorii lui „The 
Press" sînt admiși la 
toate ședințele de lu
cru și conferințele or
ganizațiilor locale a- 
mintite, puțind astfel 
să-și culeagă infor
mațiile direct de la 
sursă. Nu același lucru 
se întîmplă cu „spăr
gătorii de grevă" care 
continuă să scoată zia
rul „Nottingham Eve
ning Post". Zi de zi 
insă acesta pierde din 
tiraj. Cititorii se în
dreaptă spre „The 
Press". Celălalt ziar, 
„Nottingham Guardian 
Journal", și-a încetat 
apariția.

„Birourile" ziarului 
„The Press" sint răs- 
pîndite prin locuințele j 
ziariștilor și tipografi- ' 
lor : „atelierul foto- ! 
grafic" se află insta
lat... in bucătăria foto- , 
reporterului șef, iar 1 „camera obscură" în \ 
dormitor. Tipografia se 
află intr-o veche ma
gherniță. „Cei 300“ își ' 
împart programul de 
muncă între pichetele ' 
de grevă, în fața lui, 
..Nottingham Evening 
Post", activitatea in 
„redacție" și „tipogra
fie" și difuzarea zia
rului.

„Totul a început ca 
o idee îndrăzneață și 
acum. această idee 
devine realitate" — a 
declarat unul din 
redactorii de la „The 
Press". Și ziarul a- 
pare fără să aibă 
un patron. După cum 
multe întreprinderi 
britanice amenințate 
de patroni cu lichida
rea sînt conduse și ad
ministrate cu succes 
de către muncitori.'^ 
Sint fapte curente aid A 
realităților britanice 
ale zilelor noastre.

N. PLOPEANULondra
Gangsteri de închiriat„Organizația mea nu este altceva decit «shinibokudantai» — o uniune pentru asistența mutuală". Declarația de mai sus a fost făcută în fața reporterilor de bossul suprem al gangsterilor japonezi, Kazuo Taoka. După cum informează revista vest- germană „Stern", organizația șa dispune de nu mai puțin de 100 000 de membri, repartizați, în 2 900 de bande, care, iși întind ramificațiile pină in cele mai Înalte cercuri economice, financiare, unde atribuțiile lor sint bine stabilite, iar serviciile lor îi fac temuți și indispensabili în același timp.Referindu-se la metodele de lucru, ale a- cestor reprezentanți ai lumii interlope, revista citată scrie: ..Gangsterii operează pe față, infestînd, ca niște paraziți, periferia marilor întreprinderi economice. Arma lor preferată este șantajul : în schimbul„protecției" și al păstrării tăcerii asupra unor afaceri compromițătoare pentru întreprinderea respectivă, ei pretind și înca

sează sume substanțiale. Dacă o întreprindere sau alta refuză să plătească „cota" impusă de gangsteri, represaliile nu întîrzie să se arate. Astfel, banca Fuji, cea mai mare instituție financiară niponă, nu s-a lăsat intimidată de amenințarea că va fi dat în vileag un credit acordat ilegal. Ea a apelat la poliție, iar unul din gangsteri a fost arestat. Cazul a fost relatat pe larg de ziarul „Yomiuri Shim- buri". „Organizația" a replicat prompt, de- vastînd localul marelui cotidian și moles- tind pe redactori. Chiar și sediul poliției a avut de suferit.Nu toate firmele dovedesc însă aceeași intransigentă ca banca amintită. Dimpotrivă, de multe ori, chiar ele sînt cele ce apelează la serviciile „organizației", stimulind astfel direct proliferarea ei monstruoasă. Cind este vorba să fie intimidați sindicaliștii care își revendică drepturile, datornicii îndărătnici sau partenerii incomozi de a- f a ceri, se recurge la sindicatele de gang

steri, care Ie „închiriază" contra cost oameni. Chiar la adunările acționarilor marilor concerne au apărut in ultimii ani așa- numiții „socaiya" sau „manageri de ședințe". Ei acoperă- prin strigăte cererile micilor acționari care îndrăznesc să pună conducerii firmei întrebări incomode: adesea aqeștia sînt dați cu forța afară din sală.Recent a fost sărbătorit in lumea gangsterilor japonezi un eveniment : fuziunea a două mari organizații. „Kamaguchi- gumi“ și „Inagavakai". Ele au convenit să-și unească eforturile „cinstitelor lor societăți de sprijin reciproc și prietenie". „Sarcinile ce le revin Sînt tot mai mari, iar unitatea de acțiune ii va face și mai de temut, deci și mai necesari — scrie „Stern". Iar acolo unde nu vor fi chemați își vor face singuri apariția... Și astfel, la marginea boomului industrial japonez înflorește șantajul organizat", conchide revista.
M. C.
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