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Ritmuri înalte în realizarea investițiilor - 
iată răspunsul ferm ia chemarea partidului

înflăcărată chemare adresată de secretarul general al partidului 
nostru la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 
2 august a.c. a avut o profundă rezonanță, a constituit un puternic 
îndemn în muncă pentru constructorii de pe șantiere, muncitorii din 
întreprinderile producătoare de utilaje tehnologice și materiale de con
strucții. Ca răspuns la această chemare, colectivul Trustului de construc
ții industriale din București s-a angajat — prin telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu — să lucreze în zilele de 23 și 
24 august pentru recuperarea unor rămîneri în urmă. Este o inițiativă 
patriotică izvorîtă din hotărirea constructorilor bucureșteni de a-și con
centra eforturile, de a folosi la maximum fiecare zi din această lună 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor pe șantiere, pentru darea în func
țiune a tuturor capacităților planificate pe semestrul II. Cu certitudine, 
această inițiativă valoroasă va fi îmbrățișată de colectivele tot mai 
multor unități de construcții.

Din toate colțurile țării primim vești îmbucurătoare despre concentra
rea generală de forțe umane, tehnice și materiale, de la o zi la aita 
mai accentuată, subordonată în întregime intensificării ritmului de 
execuție, recuperării restanțelor existente și realizării integrale a pla
nului de investiții și de producție. Sînt colective de șantiere, și e un motiv 
de satisfacție să consemnăm că numărul lor sporește susținut, care nu
mai pe parcursul cîtorva zile au obținut rezultate remarcabile. La 
noile capacități de la întreprinderea „Policolor" și întreprinderea de 
medicamente din București, la dezvoltarea Șantierului naval Constanța, 
a întreprinderii „Oțelul roșu", fabrica de PAL din Bistrița, întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb Botoșani și altele, ritmul de execuție 
înregistrat de constructori și montori se situează la cota maximă a 
exigențelor, întrecînd substanțial toate succesele anterioare. Măsurile 
energice adoptate și puse imediat în aplicare de către factorii de 
răspundere din domeniul investițiilor, cu sprijinul larg, concret al co
mitetelor județene de partid, al organizațiilor de partid din aceste 
unități, al tuturor comuniștilor, demonstrează elocvent capacitățile de 
mobilizare a oamenilor muncii, puterea lor de dăruire și abnegația 
cu care acționează pentru, înfăptuirea sarcinilor trasate de condu
cerea partidului.

Sînt pozitive și îmbucurătoare rezultatele obținute, în decursul unei 

în pagina a II!-a, ancheta-sondgj a „Scînteii 
furnizorilor de utilaje și materiale.

singure săpîămîni de la generosul îndemn al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în livrarea utilajelor tehnologice, aprovizionarea șantiere
lor cu materialele de construcții necesare, demonstrînd rodnicia și răs
punderea cu care se muncește în majoritatea cazurilor. Ele sînt rezulta
tul direct și incontestabil al măsurilor aplicate pe multiple planuri : nu
mărul de monfori a fost sporit, iar montajul tehnologic — la care parti
cipă masiv alături de constructori și echipe de montori ale beneficia
rilor noilor investiții — a fost organizat în trei schimburi ; de asemenea, 
în numeroase întreprinderi constructoare de mașini, execuția utilajelor 
și echipamentelor tehnologice necesare pe șantiere se desfășoară în trei 
schimburi complete sau în schimburi prelungite. Pe șantiere, organiza
țiile de partid acționează ferm pentru aplicarea măsurilor stabilite, des
fășoară o intensă muncă politică pentru ca întregul potențial uman și 
material să fie concentrat cu prioritate la obiectivele care condiționează 
punerea în f----*’---- ~ ------- J*---------------- i.—a-

Dar nu e 
exemplară

funcțiune a capacităților de producție.
e mai puțin adevărat că exigențele ridicate de îndeplinirea
a prevederilor de plan, respectarea riguroasă a termene

lor de punere în funcțiune a noilor capacități impun ca pretutindeni,
fără excepție, să se acționeze cu și mai multă hotărîre și perseverență
in vederea accelerării ritmului de execuție, menținerii pasului cu gra
ficele de lucrări și chiar devansării acestora. Pe șantierele Fabricii de 
mașini-unelte din Bacău, întreprinderii de utilaje și piese de schimb 
din Alba lulia, Fabricii de materiale de construcții din mase plastice 
Buzău, la unele capacități de pe platforma chimică Săvineșfi etc., 
realizările din ultimele zile nu se ridică la nivelul posibilităților exis
tente și necesităților imnuse de recuperarea grabnică a restanțelor. 
Nu puține sînt dificultățile care mai grevează încă eforturile construc
torilor și niontorilor, care diminuează nivelul realizărilor.

Stă in puterea harnicilor constructori, a colectivelor din întreprinde
rile furnizoare de utilaje și de materiale de construcții să obțină zi de 
zi, prin activitatea lor însuflețită și rodnică, rezultate superioare în rea
lizarea lucrărilor de investiții, asigurînd darea în funcțiune la timp a tu
turor capacităților planificate pe acest an, care condiționează în mare 
măsură creșterea în ritmurile prevăzute a producției în acest an și în 
anii următori. în felul acesta, ei își vor aduce întreaga contribuție la în
făptuirea cincinalului înainte de termen, Ia accelerarea progresului eco
nomic și social al țării.

în rîndul constructorilor, beneficiarilor de investiții și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- munjst Român, a primit, miercuri, 8 august, în stațiunea Neptun, delegația Partidului Poporului Mauritanian, condusă de Abdoulaye Baro, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic Național al P.P.M., ministrul lucrărilor publice și al muncii, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Au fost de față tovarășii fcm.il Drăjgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ște- fap Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Reprezentantul Partidului Poporului Mauritanian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut din partea președintelui Republicii Islamice Mauritania, Molitar Ould Daddah. expri- mînd, totodată, mulțumirile conducerii P.P.M. pentru invitația de . a efectua- o vizită în România.Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a adresat cele mai călduroase felicitări • Partidului Poporului Mauritanian și președintelui republicii, Moktar Ould Daddah, pentru succesele obținute în dezvoltarea, economică, în întărirea independenței, împreună ou cele mai bune urări de prosperitate și fericire poporului maiirita- r.ian. .în cadrul întrevederii s-a subliniat, deopotrivă, cu satisfacție cursul pozitiv pe care-1 urmează raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului Mauritanian și a fost exprimată hotărirea comună de a extinde, în viitor; contactele bilaterale, schimbul de experiență, de informații și de vederi, în f_1 —1 ................prieteniei dintre partide, al unității forțelor an- tiimperialiste de Totodată, reprezentanții lui Comunist Român și Partidului Poporului Mauritanian s-au pronunțat în favoarea, lărgirii, în con-

folosul întăririi 
î cele douăpretutindeni. Partid u-

tinuare, a relațiilor politice, economice, tehnice, culturale și în alte domenii dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Mauritania, spre binele popoarelor român, și mauritanian. al cauzei păcii, libertății, independenței naționale și înțelegerii între popoare.In cursul convorbirii s-a subli- . niat marea însemnătate pe care o are dezvoltarea relațiilor de conlucrare dintre forțele ce luptă pentru propășire de sine stătătoare, pe drumul-progresului economic .și social, pentru respectarea- dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur calea .dezvoltării, de a prelu-a și valorifica. în folosul propriu, patrimoniul național, de a consolida cuceririle democratice ale poporului, pentru o largă cooperare internațională pe bază de egalitate și respect reciproc.întrevederea s-a desfășurat înt.r-o 'ambianță cordială, prietenească.
Trimisul special al ziarului chilian „La Nacion"
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ÎN ÎNTÎMFINAREA MARII SĂRBĂTORI

n

m munca,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist. Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,, a primit, miercuri dimineața, pe Juan Alfonso Bravo, tri—
mis special al ziarului chilian. „La Nacion".La întrevedere a participat to- . varășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv,

secretar al Comitetului Central al PartiduluiCu acestCeaușescu.ziaristului
Comunist Român, prilej, tovarășul Nicplee a acordat un interviu chiljan.b

IN ZIARUL DE AZI:

SUPLIMENTAR : FONTĂ,
OȚEL Șl LAMINATEAngajați cu toată hotărirea. energia și capacitatea în indeplinirea e- xemplară. a sarcinilor de producție și a mobilizatoarelor angajamente asumate in întrecerea socialistă, colectivele de muncă de pe platforma Combinatului siderurgic de la .Galați intîmpină apropiata sărbătoare a poporului nostru cu realizări de prestigiu. Astfel, furnaliștii gălățeni au produs pină în prezent aproape 60 000 tone fontă peste prevederile planului. La rindul lor. oțelarii au realizat in plus peste 53 000 tone oțel. Alături de ei. colectivul laminorului de benzi la cald raportează producerea pină in prezent, peste prevederile planului, a unei producții de tablă și bandă laminată la cald de aproape 24 000 tone, iar cei de la laminorul de benzi la rece — a peste-11 380 tone tablă și bandă laminată la rece.

mai mult de 1 000 muncitori și cadre tehnice au propus 1 285 inovații', raționalizări și invenții. Aplicarea in producție a multora dintre ele a contribuit, în intervalul amintit, la creșterea eficienței economice a unității cu aproape 25 milioane lei. Numai în acest an, la „Electroputer'e" au fost aplicate în producție 60 de inovații și raționalizări cu' o eficiență antecalculată de peste 5 milioa- . ne lei.
AU ÎNCEPUT PROBELE 

TEHNOLOGICEZALĂU (Corespondentul „Semteii", Vasile Rusu). — Recent, la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel din Zalău a inlFiit in probe tehnologice linia mecanizată de turnat piese din oțel. Evenimentul se

înscrie in contextul preocupării colectivului de intreprindere in vederea atingerii înainte de termen a parametrilor proiectați' la noile capacități de producție. Se apreciază că, in urma probelor tehnologice, pe linia mecanizată se va realiza anual o producție suplimentară de piese turnate din oțel, ceea ce va asigura sporirea productivității muncii, obținerea unor rezultate superioare la toți indicatorii de plan.
PRODUSE PESTE PLANÎntreprinderile Centralei de utilaje, automatizare și reparații pentru industria chimică București iși fac un titlu de onoare din indeplinirea ritmică și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă. In primele 7 luni

IMPORTANTE ECONOMII 
DE COMBUSTIBILEficiența acțiunilor întreprinse în județul Mehedinți pentru reducerea consumurilor specifice de carburanți se concretizează pină in prezent în economisirea a 3 274 tone combustibil convențional. La Șantierul naval Drobeta Turnu-Severin, de exemplu, au fost economisite 700 tone combustibil convențional, la intreprinderea de industrializare a cărnii — 942 tone, la Combinatul de prelucrare a lemnului — 391 tone, la intreprinderea de vagoane din aceeași localitate — 245 tone, iar la întreprinderea minieră Orșova — 298 tone. Folosită in termocentrale, cantitatea de combustibil economisită de la începutul anului în acest județ poate servi la producerea unei cantități de energie electrică cu care s-ar asigura consumul industrial și al populației municipiului Drobeta Turnu-Severin pe timp de 40 de zile.

INVESTIȚIE
DE INTELIGENȚĂLa întreprinderea „Electroputere" din Craiova a fost inregistrată a 250-a propunere de inovație din acest an. Autorii săi — inginerii Elena Toaxen și Florian Toader, de la fabrica de mașini rotative — vizează schimbarea tehnologiei de polimeri- zăre a bobinelor polare de la motoarele electrice de tracțiune, o metodă a cărei aplicare' aduce, pe lingă o evidentă îmbunătățire a calității, economii evaluate la 544 000 Ici. La cunoscuta intreprindere craioveană, 

de la începutul actualului cincinal,

Industrie li za re

produse de de aproape 3 000 mp de aproape 300
mic tonaj in va-1.3 milioane lei, protecții anticoro- tone chituri pe

ale anului, colectivele de salariați- din aceste unități au realizat peste plan 511 tone utilaje tehnologice pentru industria chimică și prelucrarea țițeiului, piese, de schimb in valoare de peste 40 milioane lei. peste 130 tone de armături industriale din fontă. produse chimice auxiliare și diverse loare peste zive,bază de rășini epoxidice ș.a. Hotărî- rea fermă a comuniștilor din cadrul centralei este ca, in cinstea zilei de 23 August, angajamentele de depășire a planului pe anul 1973 să fie îndeplinite la producția globală in proporție de 120 la sulă, la producția- niarfă — 158 la sută, iar la beneficii — cu peste 16 milioane lei.

cu comanddrprdgrgm pe 
platforma Alexandriei
...Sint cuvintele ingineru- ' lui Mihai Florea, pe care l-am intilnit in miezul linei zile de început de august pe platforma întreprinderii de rulmenți din Alexandria.„Platformă", „rulmenți" la Alexandria ? Da. Orașul . de pe Vedea, ca atitea alte localități dustriăîă. constelație țării.Aici, la ---- ................. .. .lui, unde vîntul de august spune povești lanurilor de porumb, și floarea-soarelui. pe locul unde, în urmă cu numai două veri, discutam cu agronomul Florin Con- stantinescu și trăiam emoțional sensul prezenței ati- tor agronomi in locurile victimelor de la 1907, stăm de vorbă cu un alt inginer, Mihai Flo.rea, specialist in industria construcțiilor de mașini. în preajma

fără tradiție in- intră in marea economică amarginea orașu-
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A COLABORĂRII

La încheierea lucrărihr cetei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale româno-sovietice 

de colaborare economică

hale ale intrude rulmenți, inimenselor prinderii care oamenii conduși de el montează primele linii ale secției de rectificat inele, cuvintele inginerului Florea au și ele o deosebită încărcătură emoțională :— Cui îi este dragă meseria, tehnica modernă, venirea mea aici, din București, i se pare absolut firească. Dar eu] am venit la Alexandria și dintr-o altă dragoste : sint teleormă- nean. Nu s-a ..rugat" nimeni de. mine ca să vin, ci... m-am zbătut. ca să ajung aici. Douăzeci și unu de ani mi-am făcut ucenicia, studiile și o parte din inginerie la „Semănătoarea" și] la Uzina de mașini grele din București. M-aș fi întors] aici mai de mult, dar unde. Acum e altceva. Nu-s singurul care răspund „chemării pămînT tului natal". Priviți-1 pe

ing. Florea Crăciun.șeful serviciului de dezvoltare al fabricii, e tot te- lcormăncan. Are 20 de ani munciți la ..Hidromecanica" din Brașov. N-a' venit deci aici ..cu mina goală", ci cu o vastă experiență. In plus, a luat cu el bun maistru,Bolocan.alții.Despre pre. ing.
ȘitoțiFlorea Crăciun, despre maistrul Bolocan și Ion Obretin, despre lăcătușii mecanici Gheorghe Covete. Nicolae Pîrvu, Mihai Răducu, Teodor Cioacă despre strungarii Teodo: Danciu, Nicolae Rădulescu Nicolae Ionescu, despre lă cătușii in construcții meta lice Angliei Popescu, Vic

PeLre DRAGU 
Alexandru BRAD

(Continuare în pag a II-a)

și un foarte pe Gheorghe mai sint șiaceștia, des-

tinerii sînt promotori activi ai eforturilor co
lective de autodepâșire...

Participarea, tot mai intensă, la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic mondial constituie, in societatea contemporană, un factor esențial al progresului fiecărei țări. în cadrul acestei cerințe generale, țara noastră pune in centrul relațiilor sale economice externe dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate țările socialiste, de care este trainic legată prin comunitatea orinduirîi de stat, a ideologiei și scopului final — construirea-comunismului. Atit prin ponderea pe care o ocupă in volumul schimburilor externe ale țării noastre, cit și prin multitudinea de forme de colaborare, economică și ~ tehnico-științifică, U- niunea Republicilor Sovietice Socialiste constituie principalul partener in relațiile economice , externe ale Republicii Socialiste România.Recent, la București, au avut loc lucrările celei de-a VÎI-a sesiuni a comisiei interguvernamentale a celor două țări vecine și prietene, cu care larg rezultatele obținute pină in prezent, s-au perfectat unele acorduri de colaborare economică și tehnică, conturindu-se in același timp direcțiile colaborării in perioada imediat următoare.Ca urmare a dorinței ferme a României și Uniunii Sovietice de a dezvolta și diversifica continuu relațiile reciproce de colaborare economică și tehnică, in perioada care s.-a scurs de la sesiunea precedentă au avut loc numeroase întîlniri de lucru ale reprezentanților organelor centrale de planificare din cele două țări, intre reprezentanții ministerelor comerțului exterior, precum și ai altor ministere economice, cu care ocazie s-au examinat și elaborat măsuri in vederea ții și contracte nor importante rare economică, fost examinate gajare a noi acțiuni de colaborare și cooperare, de specializare in producție. menite să ducă la lărgirea și adincirea in continuare a colaborării in general, la creșterea volumului livrărilor reciproce din diferite ramuri ale materiale.Astfel, in domeniul activitatea grupei de lucru și-a concentrat in special atenția în direcția examinării posibilităților de livrare a unor utilaje și acordarea a- sistenței tehnice la construirea in România a unor obiective industriale in această ramură deosebit 'de importantă pentru configurația dezvol-

ocazie au fost examinate pe

semnării do conven- pentru realizarea u- acțiuni de colabo- în același timp, au posibilitățile de an-
de produse producțieisiderurgiei,

tării în viitor a economiei naționale. Ca urmare, au fost semnate contracte pentru livrarea de utilaje necesare' la o. serie de obiective industriale, dintre care ținem să menționăm livrarea instalației biochimice, secțifei de prelucrare a gudronului și instalației de stingere uscată a cocsului; pentru uzina cocsochimieă, cu o capacitate de pină ia 2 mii. tone cobs' pe an. livrarea unor cuptoare electrice pentru producția de feroaliaje, a unor laminoare de, țevi'la rece. împreună cu substații de redresoare și strunguri pentru fabricarea caîibre- ior etc., ceea ce a condus la creșterea' volumului livrărilor reciproce de produse siderurgice realizate atît pe calea livrărilor de materii prime, materialelor și produselor metalice, cit și pe calea schimbului sortimental de laminate și feroase.Ca și în alte domenii, în domeniul industriei de prelucrare a țițeiului și petrochimiei s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării colaborării in producția utilajelor de înaltă tehnicitate, precum și pentru efectuarea in comun 'a unor lucrări de cercetare tehnico-științifică. Tratativele purtate" au creat condițiile necesare semnării unor importante contracte și convenții. între care semnalăm contractul pentru livrarea din U.R.S.S. către România a uzinei pentru fabricarea cauciucului izoprenic.După cum este cunoscut, România a semnat, alături de alte țări membre ale C.A.E.R.. o convenție privind construirea cu eforturile comune ale țărilor interesate a unei mari fabrici de celuloză sulfat in U.RiS.S.. la Ust- Ilim. pe fluviul Angara. în perioada scursă de la sesiunea precedentă a comisiei interguvernamentale, a fost semnată convenția bilaterală ro- mâno-sovietică prin care se stabilește aportul pe care partea română îl a- duce, prin livrarea in avans a unor utilaje și alte mărfuri necesare construirii obiectivului industrial amintit, condițiile în care partea sovietică rambursează, prin livrări de celuloză, creditul primit.în domeniul construcțiilor de mașini grele, energetice și de , transport au continuat, lucrările de elaborare a propunerilor privind utilizarea capacităților de producție existente in ambele țări pentru fabricarea utilajelor, organizarea specializării și a
Radu CONST’ANTINESCU 
vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborări» 
și cooperare economică și tehnică

(Continuare în pag, a V-a)
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Stiintă
9 9

și conștiință» » ,Pe adresa subredacției „Sciri- teii" din Tg. Mureș, a sosit un plic expediat de comitetul sindicatului, in numele salariați- lor Institutului de informare și documentare științifică și tehnică din București, prin care se aduc, și pe această cale, mulțumiri pentru felul în personalul medical din clinici tirgumureșene i-a vat viața și a îngrijit-o Abdulah Gloria, salariată cestui institut. Cu două în urmă, aflindu-se în concediu de odihnă la Borsec. A.G. s-a prăbușit de pe-o stincă. A fost transportată in stare gravă la Tg. Mureș, nopți in șir, cu toată (și conștiința 1) lor. specialiști din clinicile gicală și ortopedică nu precupețit eforturile, pe A.G. vieții. Spre bucuria ei, a familiei, a colectivului de muncă și a tuturor acelor cetățeni tîrgumureșeni necunoscuți, care i-au trimis', la spital și mici daruri, dar mai îmbărbătare. Exact ce-i _ buia 1

care două sal- pe a a- luni
foarte Zile și știința medicii chirur- și-au redind-o

flori ales tre-
| O condică,
I două condici— Frumos restaurantul dv.— Foarte. Ca și numele: „Parcul Trandafirilor". Ca și vestitul Cring din Buzău, care-1 înconjoară'cu flori, cu...— Dar cu modul nu prea. Slăbuț de— Ca și meciurile re ale echipei „Gloria“-Buzău.— Sinteți spiritual.— Datoria noastră creăm bună dispoziție clienților. Dacă aveți vreo nemulțumire, vă aduce băiatul condica de reclamație.Și „băiatul" ne-a adus. în condică, in ultimele luni, peste 50 de reclamații și nici una însoțită de vreo măsură de rezolvare. Am aflat și de ce iatul" a adus condica atit repede. Adică una din două condici. Că două aici : una pentru laude, pentru reclamații. O „inovație" a teelor doi responsabili — Cornel Păun și Stan Vlăsceanu, datorită căreia nici o reclamație n-a ajuns la forul comercial diriguitor. Poate acum.

6+6 fac 
câteodată 
1OOO

cu copaci,de servire, tot.in deplasa-
este să tuturor

.,bade cele sint alta

De necrezut și, totuși, abso
lut toate autobuzele I.T.A. ale 
coloanei 7 Plopeni (Prahova) 
parcă intraseră în pămînt. Zeci 
și. zeci de muncitori, teșiți din 
schimbul intii. le așteptau cu 
nerăbdare și îngrijorare. „Dar 
dacă or fi stricate ?“ „Or fi, 
dar nu se .poate să fie chiar 
toate !“. Intr-adevăr, nu prea 
departe de ei, autobuzul 
31-PH-7746, în perfectă stare, 
devenise teren de... barbut pen
tru șoferul său, Ion Pascu, pen
tru alți doi colegi, tot șoferi, 
Stama lasică și Constantin Soa
re. și încă doi pierde-vară din 
Vilcănești. Taman cind „potul" 
era mai mare și zarurile zornă- 
iau mai tare, rivnind fiecare un 
șase-șase, a picat in control 
miliția, care a procedat cum nu 
se poate mai gospodărește : a 
confiscat ce era de confiscat, a 
trimis șoferii imediat in cursă 
să-i ducă pe muncitori acasă, 
după care le-a' aplicat la fie
care cile o amendă de 1 000 de 
lei. Alea iacta est !

,.c. p.‘‘ - 
adica... 
ce picăLucrind la casa modei Galați, in afară de ceea confecționa la comandă. Gheorghiță s-a. apucat „croiască" niște plusuri, după o metodă proprie — „C.P.", adică.). ce pică. Pină intr-o zi, cind a „picat" un control care, la prima... probă de verificări, a ‘găsit-o pe fosta gestionară' cuf o lipsă de 30 000 de lei. Ca să.scape basma curată, a apelat la o altă surată —. gestionara Ioana Dinu, de croitorie, care imediat, pentru ca miile să fie „acoperite", un maldăr de chti gata croite. Numai că acoperirea. fiind... cusută cu ață albă, cele două foste colege au rămas descoperite in fața legii. Cum probele sint încheiate, vor avea costume gata confecționate.
După 30 
de am

din ce se Elena să-și

la un centyti de i-a expediatro

și ani de zile, Aurelia din orașul Roman și-a pe cele două surori aleAni Gasler căutat . sale, de care se despărțise în timpul războiului, fără să le mai poată da de urmă. La rin- du-le. cele două își căutau și ele sora, tot fără sorti de iz- bîndă. Cu o ultimă speranță, A.G. s-a mai adresat o dată organelor de miliție. Și iată că, in sfirșit, i s-a dat de veste că surorile sale, pe numele lor de acum — Eugenia Botezatu Maria Vicol Vilcea.drumul Oltului. Dar. in uitat de .această revedere. Și toate trei au scris o scrisoare de mulțumire. nu mai puțin emoționantă.
Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID ( 
ți corespondenții „Scînteii"

Si trăiesc la Rm. Imediat, A.G. a luat orașului de pe malul întilnire emoționantă, bucuria lor. ele n-au cei care le-au înlesnit

r A

Ingeniozitatea sporește forța de convingere
a muncii politice de masă

în obiectiv : în
trecerea socialistă. Organizația de partid de la Uzina mecanică tru agricultură și dustria alimentară acordă o deosebită importanță susținerii — prin activitatea agitatorilor, gazetelor de perete, agitației vizuale — a întrecerii socialiste, in cadrul căreia se dovedesc de mare eficiență acțiunile : „Fiecare specialist să rezolve în afara sarcinilor de serviciu cel puțin o problemă tehnică" și ..Fiecare maistru, tehnician și inginer să realizeze. în afara îndatoririlor ce-i revin, economii în valoare cel puțin egală cu retribuția sa anuală". în prezent se popularizează larg primele roade ale acestora : o producție suplimentară de utilaje și piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole in valoare de peste 5 milioane lei.

pen- in- Balș

Em. ROUĂ
corespondentul „Scînteii

„Fiu de onoare al 
întreprinderii". La u- zina de anvelope „Victo-

ria"-Florești (Prahova) se decernează periodic titlul de fiu de onoare al întreprinderii. Această răsplată deosebită a fost acordată pină acum de 120 de tovarăși au dat dovadă de o înaltă responsabilitate comunistă față de bunul mers al producției, s-au evidențiat in întrecerea socialistă. Toți acești tovarăși fac parte din activul de partid al uzinei. participă la munca politică de masă consacrată dezvoltării responsabilității comuniste față de muncă, față de avuția socialistă. în convorbirile lor de la om la om, vorba lor e grea, căci e acoperită de faptă ; sfatul lor e ascultat pentru că au adus o contribuție importantă la realizările cu care întregul colectiv se mîndrește pe drept cu- vint. în primul semestru al acestui an, uzina a dat peste plan aproape 40 000 anvelope, din care, o mare parte au fost achiziționate de firme străine. Antrenarea acestor tovarăși la munca politică de masă in sprijinul producției se înscrie pe linia preocupărilor comitetului de partid de a asigura participarea tuturor

unui număr care
comuniștilor și cadrelor cu experiență la munca politi- co-educativă.
Constantin CĂPRARI) 
corespondentul „Scînteii"

De citeva săptămini, zeci de tineri de la întreprinderea de utilaje pentru industria materialelor de construcții șî refractare din orașul Bistrița lucrează,
nizațiile de partid și U.T.C., preocupate să îmbogățească formele de educare comunistă prin muncă și pentru muncă, au organizat mici șantiere de muncă patrio-

baze sportive noi și două terenuri ' de‘ joc pentru copii.
Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii

INFORMAȚII
9

din activitatea organizațiilor de partid

Educația tinerilor 
prin muncă și pen
tru muncă. Comitetul județean de partid Bistrița acordă o deosebită atenție educării tinerilor, explicării prin diversele forme și mijloace ale muncii politice de masă a necesității participării responsabile a acestora la realizarea exemplară a sarcinilor de producție, precum și la lucrări care con- . tribuie la îmbunătățirea condiției lor de viață.

după terminarea schimbului, la construcția unui cămin cu 300 'de locuri — proprietatea uzinei — în care vor locui ei înșiși in perspectiva apropiată. Contribuția acestora la efectuarea săpăturilor pentru fundații, turnarea betoane- lor, căratul cărămizilor și al altor materii prime au permis constructorilor să realizeze un avans de peste două săptămini. Și în numeroase alte întreprinderi și instituții din oraș, orga-

tică. Tinerii muncitori de la uzina de utilaje, fabrica NETTEX, ‘ 'de industrializare a lui, Întreprinderea țeană de industrie elevii de la școala sională de construcții, de la liceul „Andrei Mureșanu" etc., au lucrat de la începutul anului pe 12 asemenea șantiere, realizind economii în valoare de 240 000 lei. în urma unor acțiuni similare, zestrea locurilor de agrement din oraș s-a îmbogățit recent cu

întreprinderea lapte- jude- locală, profe-
Expoziție de ca

ricaturi. Comitetul cl- partid de la întreprinderea textilă' „30 Decembrie" din Arad se preocupă stăruitor de perfecționarea formelor și mijloacelor agitației vizuale. Au fost luate astfel o serie de măsuri pentru imbogățirea Conținutului panourilor, graficelor, diagramelor, gazetelor de perete, vitrinelor de calitate, expuse în toate sectoarele de producție, menite să popularizeze sarcinile de plan anuale și curente, an-
Cetățenii în audiență la județ
județul în audiență la cetățeni

Despre audiențe se poate discuta in multe feluri și sub multe aspecte. în convorbirea cu tovarășul ION NICOLA, prim-viceprc- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Gorj, subiectul a fost abordat in legătură cu eforturile ce se fac pentru ca audiențele să se bucure de o cit mai largă... audientă in județ.
— După cum sin tem infor

mați, cel mai frecvent solicită 
audiență la județ cetățenii 
din orașele mai îndepărtate de 
Tg. Jiu și cei din comunele ju
dețului. Se pare că 
constituie peste SO la sută 
solicitanți. Cum asigurați 
ganizarea primirii lor ?

aceștia 
din
or-

— Această întrebare ne-am pus-o și noi. Drept care am analizat dacă procedăm bine sau nu păstrind ca formă de audiență doar „graficul" de primiri de la sediul județului. Am ajuns la concluzia că a menține in continuare numai această posibilitate. de contact a cetățeanului cu autoritățile județene nu este suficient. Pentru aceasta am hotărit să inițiem, in mod experimental, și alte forme de contact — printre care organizarea de audiențe la comune.

drum mai lung. Am fi spus poate : „Btați să analizăm, să vedem, să ne deplasăm la fața locului". Așa. pornind de la cerințe exprimate chiar la fața locului, am stabilit operativ — împreună cu cetățenii — pină și contribuția-pe care aceștia pot și sint dornici s-o aducă pentru ridicarea unor astfel de obiective. Rezultatele sint neașteptat de bune : în județ s-au construit sau sint în curs de copstrucție numeroase astfel de dotări. Avem brutării și abatoare, ca acelea de la Stejari. Căpreni. Crușeț și altele, care au costat intre șapte și zece mii de lei, restul cheltuielilor — materialele din resurse locale și muncă — aparținind cetățenilor.. •

șerca ș.a. ne-au sugerat o serie de imlilttnătătiri privind sistematizarea localităților, dotarea edilitar-gospo- dărească a comunelor, aplicarea cordului global la întreținerea nimbului și in legumicultura, funcție de experiența brigăzilor, de particularitățile solului, de specificul zonei respective etc. Intervenția noastră la fața locului, prin organele locale, nu peste capul lor. a condus la corectarea unor decizii insuficient aprofundate, la evitarea unor neajunsuri și nemulțumiri, la creșterea prestigiului primarilor in fața cetățenilor.

— Cine .și cum acordă aceste 
audiențe ?— Membrii biroului comitetului județean de partid și ai comitetului executiv al consiliului popular. Audiențele sînt organizate pe comunele din cadrul consiliului intcrcoopera- tist. Anul trecut s-au acordat cetățenilor din comune de către cadrele de conducere ale județului peste 670 de audiențe, iar în semestrul I al acestui an circa 400. De asemenea, la nivelul satelor, s-au acordat in semestrul I, de către cadrele de la județ și primarii comunelor, un număr de 5 059 audiențe. Poate că cifrele citate nu spun prea mult, dar, în practică, constatăm că eficiența acestei forme de întilnire cu cetățeanul este incontestabilă.

— Exemplele pe care ni le 
dați pun in evidentă avantajele 
audiențelor ținute la fața locu
lui. Pe de o parte, cetățenii co
munelor sint scutiți de a mai 
bate drumul pină la județ, pe 
de alta — după cum afirmați 
— prin organizarea lor la fața 
locului se rezolvă problemele 
mai repede. Dar cind e vorba, 
de sesizarea, unor neajunsuri se 
procedează cu aceeași prompti
tudine ? Numeroase acest contact ne ajută să fapte di- dez- din organe

— Puteți să ne explicați in 
ce constă eficiența la care vă 
referiți ?— Analiza, la fața locului, a problemelor ridicate de cetățeni ne-a ajutat să intervenim mult mai operativ pentru a le rezolva. Spre, exemplu, Ia audiențele organizate in comunele Bîlteni. Plopșor, Turbarea și Săulești, cetățenii au propus să găsim soluții pentru amenajarea meandrelor Jiului și ale Gi- lortului sau ale unor bălți. „Să punem aceste ape să ne aducă venituri. să nu ne mai provoace pagube" — ne-au cerut ei. Și. in acest sens, mulți au făcut propuneri. Le-am studiat și. pe baza lor, am hoțărît crearea unor unități piscicole. De rezolvarea problemei se ocupă in prezent comitetele executive comunale respective împreună cu oficiul județean de gospodărire a apelor. Sau alt exemplu : in audiențele din zona Novaci și Baia de Fier s-au făcut propuneri pentru mai buna gospodărire a pășunilor, pentru distribuirea acestora — spre a fi mai bine întreținute — crescătorilor de animale. Gospodărirea pășunilor a fost trecută în subordi- nea comitetelor executive. Acestea le dau în folosință, pe bază de contract pe termen lung, de 3—5 ani, crescătorilor de animale. Primele rezultate se văd : cetățenii contribuie efectiv la curățirea și fertilizarea terenurilor, la amenajarea unor construcții zoopastorale, la randamentului pășunilor și ' efectivelor de animale. sporirea creșterea

dacă— Avem de-a face, 
înțeles bine, cu o dublă 
diență : cetățenii la județ și 
dețul la cetățeni.

am 
au- 
ju-

deAudiențele acordate 'munci de răspundere de comune s-au transformat in-— Exact, cadrele cu la județ și— dacă mă pot exprima așatr-un fel de sesiuni deschise de lu-. cru ale consiliului popular cu întreaga populație a județului. Pentru că problemele solicitate de cetățeni, cind mergi la ei in comună, depășesc problematica individuală a unui om sau altul, ele se circumscriu unor interese generale. Spre exemplu, cetățenii din Turburea. Bră- nești, Stejari. Crușeț,. Bumbești-Jiu, Tismana și alte comune ne-ău cerut, cind ne-am întilnit cu ei pentru audiențe, să-i ajutăm să-și facă unități de producție și prestări de servicii, să-și construiască brutării, aba- toare< ateliere școlare, dispensare etc. Dacă aceste solicitări s-ar fi realizat in cadrul unor au- . diențe la sediul județului, trecerea la rezolvarea lor ar fi străbătut un

— Cred că da. demonstrează că rect cu cetățenii_ văluim și o serie de carențe munca noastră sau a unor locale. De asemenea, ne permit să intervenim oportun în corectarea unor decizii luate poate mai în grabă. Bunăoară, audiențele și discuțiile avute de cadrele cu munci de răspundere de la județ în comunele Plopșor. Albeni, Fărcășești, Gro-

r' . 1 ..........................................gajamențele asumate în întrecerea socialistă. ’ Totodată, comitetul de partid acordă o mare atenție activității gazetelor satirice, care aduc o contribuție importantă la criticarea principială a unor neajunsuri în muncă și în comportamentul oamenilor. Avin- du-se in vedere popularitatea dc care se bucură caricaturile afișate la diferitele gazete satirice din secții, cele mai reușite sint reunite' periodic într-o expoziție. După prima ediție, care s-a bucurat de un succes deplin, zilele trecute a fost deschisă O nouă asemenea expoziție.

made nu

Constantin S1MION
corespondentul „Scînteii

mentului asumat — cincinalul in 4 anf și 5 luni — această acțiune vizează, cu deosebire, stimularea creației tehnice proprii, in vederea asimilării unor șini, utilaje și mărci oțeluri importate pinăde mult cu importante eforturi valutare. Angajamentul pe acest an prevede economii in valoare de 8 milioane lei valută. în sprijinul acestei acțiuni au fost confecționate panourile „Caleidoscop al ideilor". „Tehnologia in concordanță cu inițiativa" — în cadrul cărora sint relevate, sistematic. ultimele noutăți teh- nico-științifice din țară și de peste hotare organizat realizărilecum, și mai multe conținind piesele în unitate. Răspunzind chemării care a devenit, efectiv, norma conduitei profesionale a fiecărui muncitor, tehnician și inginer, colectivul întreprinderii a realizat — în cinstea marii sărbători de la 23 August — economii insumînd peste 5 milioane lei valută.

inițiativele comuniș- de la întreprinde- de utilaje și pie- Bucu-
„Reducerea etor- 

toîui vatotor" este una din Iilor rease de schimb din rești, pentru a cărei materializare practică este folosit întreg arsenalul muncii politice de masă. Conjugată cu alte inițiative lansate in scopul realizării angaja-

s-auun grafic cu „la zi", pre- vitrine realizate

Ioan VIANGA

Imagine dinlr-un nou cartier de locuințe în zona de vest a Oradei

— Contactul atit de frecvent 
cu cetățenii v-a sugerat cumva și alte perfecționări ce se cer 
aduse audiențelor ?--Da. Pe'baza analizelor efectuate privind ..problematica ridicată de ' ■ bambni la audiențe -- mai ales in ce privește cunoașterea unor acte normative, a legislației în general — am ajuns la concluzia că trebuie să găsim și o formă mai concretă de clarificare a cetățenilor, de sprijinire concretă a acestora prin acordarea unor consultații juridice. Răs- punzind unei asemenea cerințe, trecut recent la colectiv de juriști nii de activitate, după un program și in întreprinderi orașe, acordă cetățenilor consultații de specialitate, ii ajută să-și clarifice diversele probleme, de interes obștesc și personal, în lumina legi- ‘ slației în vigoare. Programul obișnuit de audiente de la sediul județului se desfășoară în continuare normal. Considerăm însă că metoda folosită de noi in ultimii doi ani, de a ne deplasa la fața locului, constituie o formă de lucru mai corespunzătoare cerințelor cetățenilor și mai

am organizarea unui pe diverse dome- rare. săptămînal, afișat in comune și instituții din

eficientă.civic, de mare importanță socială pen- și cetățeni, Gorjul a simțit audiența din birouri și s-oîn desfășurarea acestui act tru instituțiile administrației de stat nevoia să aducă o înnoire : să scoată aducă în miezul vieții, acolo unde oamenii care o solicită muncesc și trăiese-și unde, cum e firesc, se pot oferi și cele mai bune soluții pentru rezolvarea promptă a oricărei probleme. Motiv pentru care experiența Gorjului merită atenție și în alte județe.
Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)tor Chimigea, Dumitru E- nache. și despre alți oameni ' ai secției mecano- energetice, conduse de ing. Florea, ne-a vorbit Marin Matei, secretarul comitetului de partid al Întreprinderii.— Pot spune că ei sînt nucleul viitorului mare colectiv al uzinei. Secția este prima și singura care și-a început activitatea, cu sarcini speciale pentru auto- dotare. Pină acum, la acest capitol, și-au depășit planul de confecții metalice cu aproximativ 50 000 de lei. Poate fi și mult și puțin. Dar ceea ce trebuie remarcat, ca deosebit de semnificativ pentru răspunderea oamenilor acestei secții, față de intrarea întreprinderii în producție la termenul stabilit, este un al't fapt.Un fapt rar sau poate chiar nemaiîntîlnit în istoria șantierelor noastre : antrepriza constructorului general, T.C.I. București, nu dispunea, pentru acest obiectiv, de suficienți oameni . specializați j in montaje de utilaje pentru u- nități constructoare de mașini. De aici riscul ca lucrările respective să întir- zie. Exista o singură alternativă : beneficiarul să preia o parte din sarcinile de montaj. Și, ca să se știe o socoteală clară, comuniștii, ceilalți oameni ai secției și-au luat răspunderea să execute ei toate lucrările de montaj. Adică răspunderea de a fixa, cu precizia cerută de toleranțe micronice, mașini și utilaje care prin gradul lor de înaltă tehnicitate și automatizare înscriu fabrica din Alexandria in fruntea

celor de la Bîrlad și Brașov. Și, lucru firesc — așa-1 consideră ing. Florea — prima linie din secția de rectificare a fost montată într-un timp mai scurt cu o lună decit cel planificat. A fost un succes al spiritului de echipă, închegat aici primului resc din ritori ai de care la desăvîrșirea întreprinderii va număra mii de oameni...
printre nucleu colectivul viitorilor Alexandria,

membrii muncito- de fău- rulmenți colectiv

ftN-AVEM ROȘII!''spuneau cumpărătorilorce un vagonZi de mina trecută. Vizităm unitatea nr. 1. Ce poți cumpăra aici ? ceva rădăcinoase timent de mere, mult ! Pină in unitatea nr. 11 nici legume, Andreicuț, respectivă, se plînge că-i vinetele, varza, castraveții, guliile și fructele. Observăm, schimb, că rafturile sint tixite de... conserve ‘de carne și de ghiveci de legume. Și la alte magazine specializate rafturile sint aproape goale. Ba, culmea ironiei, nici chiar chioșcul din incinta centrului I.L.F. nu este mai bine aprovizionat. Aflăm, de altfel, că in .tot sezonul, unitățile C.L.F. Zalău n-au desfăcut mai mult de 5 000 kilograme de fructe I /Ce explicații dau comcrcianții acestei proaste aprovizionări cu legume și fructe chiar in toiul verii ? Ba că nu au fost onorate contractele, ba că ritmicitatea aprovizionării depinde și de timp, care, in ultima vreme, a fost nefavorabil, ba că gestionarele nu solicită cele necesare populației (fapt neconfirmat

piață la Zalău, în săptă-Roșii, și un singur sor- Atil și nimic mai jurul amiezii la nu se aduseseră nici fructe. Viorica gestionară la' unitatea lipsesc ardeii, in

înainte de rulmenții de Alexandria, Teleormanul a intrat in conștiința noastră, a tuturor, in primul rind și de prima dată prin acea sare a pămîntului — îngrășămintele chimice produse la Turnu-Măgurele. Colosul de pe Dunăre a înălțat vechea cetate Tunis, de la condiția de producător de plute de candelă, la miracolele retortelor, in timp ce o modestă țesăto- rie din Roșiorii dc Vede țintea, prin extindere de spații și sporire de forțe

în timpde roșii aștepta în depozitde comenzile consultate) etc. Un lucru este cert. Zalăul nu este bine aprovizionat cu legume și fructe nu din cauza că nu ar avea de un'de aduce produse (in județ există cooperative agricole de producție mari producătoare de legume și fructe, ca acelea din Românești. Hărmășag, Nușfalău, Zăuani și chiar ferma proprie de la Păușa), ci datorită lipsei de preocupare gospodărească pentru recoltarea și transportarea acestora la timp în piețe.Aceleași deficiențe le constatăm și la Șimleul Silvaniei, al doilea oraș ca mărime din județ, așezat chiar in centrul bazinului producător de mari cantități de legume și fructe. Aici se găsește varză din abundență. Dar in rest aproape nimic. „Nici n-am văzut vinele in acest an — ne spunea Eugenia Nicola. gestionara unității nr. 1. N-avem, de asemenea, roșii, castraveți. ardei și, după cum vedeți, nici un fel de fructe". Cum explică șeful serviciului aprovizionare de la centrul de legume și fructe — Romulus Costinaș — lipsa acestora ? „N-avem roșii" — ne spune el scurt. Am foșt gata să-1 credem,

dar, după ce ne-am informat, am aflat că aproape un vagon de roșii recoltate peste zi așteptau să fie preluate (? !).. Ca să nu mai vorbim că în depozit existau 400 kilograme de piersici păstrate poate pentru... conserve....Acestea sint faptele. Ce concluzie pun ele in evidență ? în primul rind că, in ciuda indicațiilor precise de a se exercita un control permanent de către organele locale, în special de către primari, asupra . felului cum decurge aprovizionarea populației cu legume și fructe in județul Sălaj, acest lucru nu se face sau se face foarte sporadic. Rezultatul ? Fondul de marfă existent este-distribuit la voia intimplării.Considerăm că deficiențele semnalate sint de natură să rețină atenția, cu toată răspunderea, organelor competente din județ care, pe baza unor măsuri riguroase, urmate de controale, pot și trebuie șă intervină pentru eliminarea neajunsurilor, pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume și fructe de sezon.
Vasile RUSU 
corespondentul „Scînteii*

— Cincinalul acesta, ne Spune tovarășul Tudor Jean, secretar al comitetului județean de partid, va dubla producția globală a județului anului 1970. La Alexandria vor mai fi construite o filatură dc bumbac, o întreprindere de prefabricate și o fabrică de piine, una de paste făinoase și biscuiți, la Roșiorii de Vede — o fabrică de accesorii pentru industria ușoară, o nouă extindere a întreprinderii textile, o fabrică de piine, la Turnu-Măgurele —

al țării că ești din Teleorman riscai să primești, cu mici diferențe de nuanță, cam același răspuns : „Da, am auzit. Pămînt bun, Dunărea, bălți, pește". Acum, cine știe că există un mare Combinat de îngrășăminte chimice la Turnu-Măgurele trebuie să mai rețină că ' noi, la această întreprindere tinără, ne legăm numele de aproape toate marile obiective economice ale țării. Pupitrele de comandă și tablourile electrice cu marca noastră inzestrează o in-
ii

Uustrialîzm cu cmmdă-prcgrm
Deocamdată, sînt numai cîteva sute. Și, dintre a- ceștia, mulți abia se acomodează. E o situație firească : disciplina muncitorească se capătă, se formează cu anii ori se moștenește. Cum de o moștenire aici, în cimpia Bur- nasului, nu poate fi vorba, sarcina formării, a disciplinării muncitorești devine o chestiune de căpătii. Conștiința acestei realități a generat necesitatea unui amplu plan de pregătire a viitorilor maiștri și muncitori ai întreprinderii. La Bîrlad, dar mai ales la Brașov, sute de tineri teleormăneni învață întreaga gamă de meserii cerută de producția rulmenților. în preajma acestei mari întreprinderi aflate în devenire, a început de curînd construcția unui mare grup școlar profesional.

umane, să-și mențină locul doi în ierarhia industrială a județului. Numai că pe harta economică a zonei și a țării a apărut constelația sondelor din schela de extracție Videle, iar după al nouălea și al zecelea congres ale partidului s-au aprins alte stele : 'întreprinderea de accesorii pentru industria construcțiilor, la Alexandria, fabrica de conserve din legume și fructe, la Turnu-Măgurele, fabrica de pupitre și tablouri electrice, la Alexandria, u- zina de reparat material rulant, la Roșiorii de Vede, alte unități mai mari sau mai mici, dar cu menirea de a determina schimbări calitative în conștiința și viața localnicilor. în actualul cincinal, Teleormanului i-au fost repartizate 11 miliarde de lei pentru investiții (din care 46 la sută numai în industrie).

o țesătorie de bumbac și o întreprindere de ambalaje metalice. Iată cele mai importante obiective care vor spori zestrea industrială a județului in actualul cincinal. Despre implicațiile vastei opere de industrializare in Teleorman vorbesc orașele și satele, oamenii lor, viața de fiecare zi.Și intr-adevăr, la Alexandria, la Turnu-Măgurele, la Roșiori, Videle și Zirr- nicea, in satele județului, însemnele civilizației socialiste sint concretizate intr-o suită de realizări la care poate nici n-au visat generațiile trecute.— Cu numai cîțiva ani in urmă — ni se confesează maisțrul Alexandru Chiar, șeful atelierului nr. 2 de la întreprinderea de pupitre și tablouri electrice Alexandria — dacă-i spuneai unui om dintr-un alt oraș

treagă gamă de mașini-u- neltepentru nevoile interne și de export, intră în componența instalațiilor de automatizare și forță a noilor și mai vechilor platforme industriale : de la întreprinderea de rulmenți Alexandria, la platforma siderurgică a Tir- goviștei, de la Uzina de fibre sintetice Iași la marele port și șantier naval al Constanței, de la C.C.H. Dej, „Balanța" și Uzina de piese auto-Sibiu, la „Republica" București, Fabrica de piese de radio din Curtea de Argeș, Uzina de automobile Pitești și multe altele.Sint demne de toată lauda eforturile, ambiția muncitorească ale acestui tînăr colectiv de a se autodepăși. a contribui prin creațiile sale la vasta operă de industrializare socialistă a țării.

construite in țară

— Prin acești oameni tineri, ne spune ing. Grigore Danciu, directorul Întreprinderii, Alexandria participă la industrializarea cu comandă-program a țării. Numindu-i pe inginerii Marin Ncculcea sau Marin Hănescu, pe maiștrii Alexandru Chiar, Paul Socol. Tânăsescu Radu sau Vlad Voicu, pe muncitorii Alexandru Rădulescu, Marin Răducea, Ion Rușanu, Floarea Vachiu, Florentina Șer- ban, Maria Casapu, Ion Ncdelea, Nicolae Nica și a- tiția alții, ii numim nu numai pe cei mai buni tineri specialiști și muncitori calificați, cei mai mulți la început de drum in meserie, formați in școli profesionale și facultăți, prin cursuri de calificare post-liceale sau la locul de muncă, ci și pe o mică parte dintre cei mai buni derii. virstă tinere 22 dc biția tinerească a constructorilor de pupitre și tablouri electrice nu putem să nu consemnăm aici faptul că, in cinstea zilei de „23 August", ei nu numai că și-au realizat planul, dar l-au și depășit, livrind beneficiarilor produse în valoare de 3 milioane lei. Sub semnul aceluiași eveniment sărbătoresc al întregii țări se înscriu și succesele din iulie ale chimiștilor Turnu-Măgurele, ale troliștilor din Videle, textiliștilor, de mașini agricole și reparații de lanț din Vede, ale celor care înalță și așază in forma ei definitivă platforma noului rulment românesc ce va fi zămislit la Alexandria.

oameni ai întreprin- Pentru că media de a salariaților acestei unități nu depășește ani. Vorbind de am-

luna din poale constructorilormaterial ru- Roșiorii de
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AUGUST S LUNA ȘANTIERELORLAZI!
Ritmuri înalte în realizarea investițiilor - 

iată răspunsul ferm la chemarea partidului
/--------------------------------------------- ,---------

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE BUCUREȘTI

De-aici a pornit inițiativa patrioticăIeri, presa a făcut cunoscută inițiativa a colectivului de construcții București, care — prin telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu — s-a angajat ca. in zilele de 23 și 24 august a.c., să. lucreze normal, cu eficiență sporită, pentru recuperarea unor rămineri în urmă la obiectivele și capacitățile cu termene de punere în funcțiune în acest semestru. O inițiativă care demonstrează, mai presus de orice, maturitatea politică a constructorilor și montorilor din unitățile acestui trust, hotărirea lor de a folosi la maximum fiecare zi pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor de investiții.Săptămina care a trecut de la chemarea secretarului general al partidului a însemnat pentru trustul bucureștean prilejul unei profunde și exigente .analize a rezultatelor obținute pină acum, a sarcinilor ce le revin pentru realizarea integrală, la toate prevederile sale, a planului de investiții din acest an.— Posibilitățile de intensificare a ritmului de execuție au fost larg dezbătute pe toate șantierele și in adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii pe trust — ne-a spus tov. Florea Picu, locțiitorul secretarului comitetului de partid. Practic, fiecare muncilor a fost informat asupra sarcinilor ce ne stau in față, și-a spus cuvintul, a făcut propuneri concrete în vederea îndeplinirii lor in cele mai bune condiții.Dezbaterile au fost la obiect, rodnice. Imediat s-a trecut la acțiune. Pentru

patrioticăTrustului industriale
1întărirea asistenței tehnice, la fiecare investiție cu termen de punere în funcțiune apropiat au l'osl repartizate cadre tehnico-inginerești din aparatul de conducere' al trustului. Ele au mandat să urmărească și să intervină energic și neintîrziat, ori de cite ori este cazul.Folosirea cu randament deplin a utilajelor de construcții, a stațiilor de betoane sint alte două probleme de primă urgență de pe agenda de lucru a fiecărui șantier. S-a verificat capacitatea de acțiune a echipelor de mecanici de întreținere, au fost completate efectivele acestora, s-au stabilit programe de acțiune concrete, precise pentru preintimpinarea oricăror defecțiuni tehnice.— Nici una din laturile fundamentale ale muncii noastre n-a fost omisă — ne-a precizat tov. Paul Pisică, director adjunct al trustului. Am inițiat o serie de măsuri organizatorice vizînd întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere, evitarea oricăror forme de irosire a timpului de lucru. Dar accentul principal a fost pus pe munca politică de la om la om, pe explicarea necesității de a’ ne concentra cu intensitate maximă toate forțele, toate mijloacele în vederea lichidării grabnice a intîr- zieril.or existe.nte.Urmările acestor preocupări atît de susținute au și dat primele rezultate : activitatea de pe șantierul Fabricii de rulmenți din Alexandria marchează o puternică revenire, apro- piindu-se de nivelurile prevăzute în graficele de lucru. Schimbări considerabile in bine se înregistrează și pe platforma șantierului

nr. 1 București, unde se construiesc fabrica de carton ondulat, noile capacități de la întreprinderea „A.nticorozivul" ș.a. De.asemenea. cunosc un salt simțitor și ritmurile de execuție atinse de constructori pe șantierele uzinei de strunguri și uzinei de .oțeluri aliate din Tirgoviște, ale noilor capacități de la întreprinderea mecanică de utilaj chimic și Centrala industrială de medicamente, coloranți, lacuri și vopsele din Capitală.Pretutindeni, pe șantierele trustului, cîștigul de timp, în lupta pentru recuperarea restanțelor, incepe să se contureze evident. Măsurile aplicate pină acum sint doar un început. în zilele următoare, ele vor fi completate cu altele noi, menite să permită valorificarea, intr-o măsură și mai mare, a potențialului productiv existent.O singură dificultate’ în- timpină insă ' constructorii bucureșteni: aprovizionarea șantierelor cu ciment și confecții metalice se derulează, deocamdată, sub așteptări. Furnizorii in culpă: pentru ciment — Combinatul de materiale de construcții din Cimpulung. care a livrat numai o zecime din cantitatea planificată în acest trimestru ; pentru confecții metalice — întreprinderea de construcții metalice din Caransebeș.Sint necesare măsuri urgente pentru remedierea acestei stări de lucruri. în pronunțat dezacord cu eforturile depuse pe șantiere. Așteptăm ca forurile responsabile să-și facă simțită neintîrziat intervenția necesară.

lor tehnologice, aprovizionarea cu materiale, • creșterea efectivelor de constructori și montori au fost abordate intr-un -spirit realist, constructiv. S-au stabilit măsuri clare, cu termene și răspunderi precise pentru toți factorii. Nici beneficiarul n-a rămas în afara acestor preocupări. 250 de salariați ai combinatului participă activ, atit Ia lucrările de construcții propriu-zise, cit și la montajul tehnologic.— Zilnic, de la 1 august analizăm stadiile atinse și măsurile ce se impun pentru ziua următoare din partea noastră, a tuturor celor de pe această platformă, ne-a, spus tov. Ion Staieu, directorul combinatului. Problema principală care ne preocupă și.ne solicită in permanent!) este aceeași a folosirii fiecărei ore ” programul de lucru randament maxim.Ritmul de muncă s-a tensificat considerabil.

citeva zile numai, șantierul a intrat in' caden- ța necesară. Secția de recuperare-distilare, cea de topire D.M.T., o serie de instalații anexă și utilități au fost predate beneficiarului, care, la rindul său, a dat cu promptitudine semnalul începerii probelor tehnologice. La ordinea zilei se află acum terminarea grabnică a lucrărilor de finisaj, in vederea montării utilajelor de mare finețe, care clamă condiții speciale protecție.— In acest scopdublat numărul zidarilor, dulgherilor, mozaicarilor și betoniștilor, ne precizează tov. Mihai Tomoruc, inginerul șef al șantierului. I’este tot lucrăm în schimburi prelungite, iar acolo unde sint create posibilități. se lucrează și noaptea.Cu fiecare zi, respectarea termenului de punere in funcțiune se conturează tot mai pregnant, devine

de la fost față des- Cimentul

Cristian ANTONESCU

COMBINATUL DE FIRE Șl FIBRE POLIESTERICE DIN IAȘI

Blona capacitate va
mai devreme

produce

ÎNTREPRINDEREA

redeam

din euin- în

certiit'Udine. Lucrările : racordarș a utilajelor rețeaua de forță au reduse cu două zile, de ultimele grafice. Sefășoară/ cu succes bătălia pentru scurtarea cu zece zile a duratelor la montajul .aparatelorNici una dintre brigăzi nu vrea să rămină ' mai prejos decit celelalte. E dificil de remarcat pe cineva anume. ’ Totuși, ne-a reținut atenția dăruirea brigăzile pliceanu,Augustin Burcuță pentru a se apropia de cota finală a montajului tehnologic, penife'u ca obiectivele să producă chiar înainte de termen.Așadar, pe

de fineț-e.
cu care muncesc lui Sabin To-Ion Calotă și

șantierul Combinatului de fire bre poliesterice din competiția cu timpul trat in faza finală.
și filași, a in-

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

IIINDEPENDENȚA"-SIBIU

„Recuperăm restanțele, facem totul
pentru livrarea la timp a utilajelor**Accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, recuperarea grabnică a -restanțelor sint determinate nemijlocit de livrarea utilajelor tehnologice la timp și în ordinea firească a montajului. in condițiile unei execuții de bună calitate. Cum răspund furnizorii de utilaje acestor, cerințe de. stringentă actualitate ? Iată subiectul anchetei noastre întreprinse , în unități constructoare de ' mașini în legătură cu activitatea desfășurată în ultimele zile, ca răspuns la chemarea secretarului neral al partidului.Ce măsuri ați luat ? rezijjțale gți obținut ?

ge-
pro- asi- nece- unui prin-

mănești și Blaj, de o linie de tratament termic continuu pentru Fabrica de rulmenți din Birlad. de diferite utilaje tehnologice pentru Grupul industrial petrochimic Pitești. în următoarele 2—3 zile vor ieși pe porțile uzinei alte 150 tone de utilaje, destinate șantierelor hidrocentralei Someș-Mări- șelu. Combinatului de îngrășăminte azotoase Mureș, întreprinderii autoturisme Pitești ș.a.Ca' un făcut, în acest an, cind întreprinderea „Independența" trebuie să participe la realizarea a 100 de noi obiective, din care ma-

— în cantități sporite 
spre șantiereCiment, cit mai mult ciment șantierelo'r de construcții ! Iată o îndatorire a tuturor din fabricile zilefundamentală colectivelor de ciment, in aceste de maximă concentrare de forțe pentru recuperarea rămânerilor in urmă și finalizarea la termen a investițiilor prevăzute pentru acest an. Cum răspund chemării partidului, colectivele întreprinderilor din acest sector ? La centrala cimentului discutăm cu ing. Ștefan Nicolau. șeful serviciului desfacere :— în intervalul de timp care a trecut de la chemarea adresată de secretarul general al partidului tuturor factorilor angajați în realizarea integrală a planului de investiții, în unitățile producătoare de ciment s-au atins producții record. Eforturile comune ale oamenilor muncii din fabrici, ale organizațiilor de partid specialiștilor din industrială și din au fost îndreptate, cădere, în două direcții : funcționarea normală, continuă a instalațiilor din unitățile care au avut de întimpinat greutăți determinate de întreruperi și

și ale centrala minister cu pre-

avarii, asigurarea unor importante sporuri de producție în unitățile fruntașe. La Combinatul de lianți și azbociment din bunăoară, toate ț.iile au funcționat raraetrii maximi, de aici s-au livrat relor de investiții 6 000 tone de ciment, exis- tind posibilități certe ca fie parcursul întregii luni să se mențină același ritm înalt. în aceeași perioadă, la fabricile de ciment din Bicaz și Fieni au fost depășite sarcinile zilnice de producție. în numai o săp- tămînă. in cele două întreprinderi s-au produs suplimentar peste 700 ciment. Pe ansamblul tralei industriale, in interval ș-au livrat 200 000 tone de ciment.— Care sint priori în livrarea cimentului tru perioada imediat mătoare ?—în continuare ne axa pe livrări importante de ciment spre șantierele unde se construiesc principalele obiective industriale productive, chiar în detrimentul • unor lucrări neproductive. S-au luat, de asemenea, măsuri de echi-

Aleșd, instaia- la pa- Zilnic, santie- peste

tone cen- acest peste
vom

librare a livrărilor de ciment între beneficiari, proporțional cu nivelurile alocate și, bineînțeles, cu importanța și cu termenele de punere in funcțiune a obiectivelor. Ca urmare. în lunile august și septembrie, media livrărilor va fi mai mare decît in lunile precedente cu 30 la sută pe șantierele Ministerului Energiei Electrice, cu 50 la sută pe cele ale Ministerului Industriei Metalurgice și cu 75 la sută pe șantierele Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.— Ce probleme urgente trebuie soluționate în a- ceaslă perioadă ?— .Se impune, in primul rînd. ca Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să ne asigure vagoane pentru ciment la nivelul planului zilnic de transport și chiar in plus. Aceasta, deoarece la o serie de fabrici de ciment, cum ar fi cele de la Aleșd, Fieni și Turda, capacitatea mijloacelor de transport repartizate este sub nivelul posibilităților zilnice de livrare ale acestor unități.
Constantin DUMITRU

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONSTRUCTORII DE MAȘINI

33De sprijinul vostru depinde
respectarea termenelor**

I

Constructorii Combinatului de fire și fibre poliesterice din Iași silit obiș- nuiți cu succesele. Primele capacități de producție ale combinatului au fost executate și date in exploatare cu 6 luni înainte de termen. în cursul acestui an au mai fost „smulse" timpului alte o sută de zile la realizarea. în spațiile existente, a două noi și importante instalații productive.'Acum, in centrul atenției și interesului general se află o nouă premieră industrială, prevăzută să aibă loc în luna septembrie a.c. Este vorba de două capacități de fire poliesterice,

cuprinse în cadrul etapelor a treia și a patra de dezvoltare . a Iată însă cu aceste tierul și constructorii săi s-âu găsit in fața unor greutăți deosebite, vizînd multiple planuri ale activității lor : proiectele și utilajele tehnologice n-.au sosit la timp, iar aprovizionarea cu materiale de construcții, în special ciment, nu s-a derulat conform prevederilor și necesităților celor două lucrări. Acumulate în timp, neajunsurile au ajuns la un moment dat să pună sub semnul întrebării chiar și respectarea termenului de punere in funcțiune.

combinatului, că o dată lucrări, șan-
Activitatea de pe șantier se cerea grabnic revitali- zată. Cum e și firesc, .s-a trecut imediat la acțiune. Chemarea adresată. în urmă cu o săptămină, de secretarul general al partidului. pentru îndeplinirea integrală investiții puternic tul județean Iași al P.C.R.. împreună cu cele două ministere interesate — Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Construcțiilor Industriale — au efectuat o largă analiză la fața locului, pe șantier. Toate problemele cu care este confruntată această investiție — procurarea utilaje-

a . planului de a stirnit un ecou. Comite-

Cc,._r____ _ Ceprobleme trebuie soluționate ? La aqeste întrebări răspunde astăzi ing. Andrei Mesea, director comercial la întreprinderea „Independența" din Sibiu.Comitetul de partid al întreprinderii a analizat săp- tămîna trecută, împreună cu conducerea unității și cu cei 26 de secretari ai organizațiilor de bază din secții, sarcinile care ne revin în lumina chemării sate de tovarășul Ceaușescu. S-au măsuri importante. S-a discutat. de pildă, la fiecare loc de muncă ce trebuie făcut concret pentru lichidarea cit mai grabnică a restanțelor; birourile organizațiilor de bază au stabilit nominal, pentru toate utilajele aflate in restanță, comuniștii care să răspundă direct de realizarea lor intr-un timp cit mai scurt ; a fost intensificată munca politică a agitatorilor de la om Ia om, au apărut în toate secțiile afișe cinile fiecărui om

adre-Nicolae stabilit

realizarea acestui important obiectiv. Peste tot măsurile politice au fost dublate de măsuri tehnico-organizato- rice, unele cu totul excepționale : redistribuirea unor produse intre diferite ateliere și reorganizarea anumitor formații de muncitori (mai ales la cazange- rie. mecanică grea și la sectorul nou metalurgic), pentru a se putea lucra și în afara . orelor de gram ; impulsionarea gurării materialelor sare prin trimiterea număr de delegați la cipalii furnizori.Se poate spune că, sub aspectul volumului, -livră- ; joritatea cu termene de purilor, perioada ; 2—8 august: nere în funcțiune în trlmes- constituie pentru întreprins i tilîfje III și IV, s-au ivit și derea noastră o adevărată săptămina „record" ; cest spre tone tria chimică și industria materialelor de construcții și refractare, față de 280 tone utilaje complexe cit este media săptămînală a livrărilor. Tot atit de important este faptul că aproape toate utilajele livrate în a- ceastă săptămina vin să recupereze circa 14 la sută din restanțe. Mai mult, in această săptămină au fost livrate cu prioritate acele utilaje care înregistrau cele mai mari restanțe și a căror întirzier.e in continuare puteau prejudicia darea în funcțiune a noilor capacități. majoritatea cu termene în trimestrele III și IV. Este vorba; printre altele, de atomizoare pentru fabricile de drojdie furajeră din cadrul combinatelor de prelucrare a lemnului din Co-

in a- răstimp s-au expediat diferite șantiere 335 utilaje pentru indus- metalurgică, industria
cele mai multe neajunsuri în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. O parte au fost rezolvate, multe dintre ele reclamă însă, ,și , acum, o mare urgență. Pe prim plan se situează nevoia asigurării cit mai ra- a unor materiale, toate demersurile făcute, unele ajungînd pînă la conducerile relor respective, București întîrzie celor 4 300 condensatori statici necesari echipării cuptoarelor de inducție : „Automatica" București ne ține și; acum în „șah" blourile de cuptoarele cuptoarele termic. Un din 600 de ■ asemenea blouri. stabilite prin grafice precise la începutul anului, fabrica bucureșteană nu ne-a livrat pină acum decît a treia parte bucăți.

ministe-F.C.M.E. livrarea
cu ta- comandă pentru cu inducție și de tratament singur exemplu: ta-

Stimați tovarăși,După cum știți, in luna noiembrie 1971. în zona industrială a orașului Constanța a fost pusă piatra 'de temelie a întreprinderii de prefabricate din beton celular autoclavizat — unitate menită să furnizeze materiale necesare numeroaselor șantiere de construcții din județ și din alte părți ale țării. Termenul ei de dare în exploatare a fost prevăzut la data de 30 iunie 1973. Din păcate însă, la ora actuală fabrica se află tot in fază de șantier. urmînd să producă, după noul termen stabilit, abia de la data de 30 septembrie a.c. Cei care muncim pe acest șantier, beneficiar și constructor, am analizat greutățile ivite la execuția acestui obiectiv și prin măsurile adoptate in comun considerăm că acest nou termen poate fi respectat. Cu o condiție insă.Si dv., furnizorii noș- utilaje tehnologice,

de La al cusă vă onorați semnătura pe contractele încheiate, fiecare punct de lucru șantierului se muncește intensitate maximă, cu ho-tărirea fermă de a face tot ceea ce este "' ’posibil pentru asigurarea’ condițiilor cerute de punerea in funcțiune, fi întreprinderii. Lipsa utilajelor și echipamentelor tehnologice a rămas singurul nostru motiv de îngrijorare. De aceea, apelăm in modul cel mai călduros la sprijinul dv. tovărășesc, solicitindu-vă să acționați cit mai operativ pentru lichidarea restanțelor în livrări. ,• Ne adresăm dv., colectivului de muncă de la Uzinele mecanice Timișoara. cu rugămintea să ne livrați de urgență greiferele telescopice, in absența cărora podurile rulante sint inutilizabile.• Rugăm, de asemenea, întreprinderea „Unio“ Satu-Mare neintîrziat din să ne trimită cele două benzi

dozatoare cu care s-fnt echipate morile.• Solicităm sprijinul tovărășesc al întreprinderii de construcții metalicei și aparataj București, care a I întîrziat cu- două luni expedierea celor trei hidro- foare pentru ridicarea presiunii apei industriale. (o în sfirșit, Fabrica de celule Băilești ne poate a- juta, la rîndul ei. considerabil, urgentind livrarea barelor de tensiune ale posturilor de transformare a curentului- electric, fără | de care acestea nu pot funcționa.Vă rugăm să rețineți) că punerea în funcțiune al fabricii noastre la data de 30 septembrie a.c. depinde în măsură covirșitoare de înțelegerea pe care o veți avea fală de cererile noastre ; volumul utilajelor-nelivrate 'poate părea infim, dar este esențial pentru asigurarea condițiilor de punere în funcțiune a acestei investiții.
cu sar- pentru

Nlcolae BASARAB 
tef de lot în cadrul

Nicolae GIRNICEANU 
directorul întreprinderii 
de prefabricate 
de beton celular 
autoclavizat-Consfanta

Dan
secretarul organizației șef de lot în cadrul 
de partid din întreprindere Trustului de construcții 

industriale-Constanța

OPREA

* 55 *

SECERIȘUL - IN FAZA FINALA
Muncă neîntreruptă pînă la strîngerea recoltei de pe ultimul hectarultimele zile nutrețurilora continuat ac-mecanizatorilor

mai mai din Se-

de s-a la

județele țării.i intensitateCluj, Har-

ingrășă- arăturilor Ziua paielor de 71recoltată în in coopera-
mecani- înche- fu- de în

FOTOCROWCA „SCÎNTEIl“

Beneficiarul participă cu forțe proprii 
la accelerarea montajuluiLa înta-epriinderea de motoare electrice București, în cadrul acțiunii die dezvoltare și modernizare a capacităților de producție se depun in prezent eforturi atit din partea constructorului, cit și-a beneficiarului pentru realizarea la termen a lucrărilor de investiții. Astfel, pipa la șfirșitul anului urmează să se dea in funcțiune, o nouă hala de producție ce însumează o suprafață de 11 4Q0 m.p., iar in cui sul primului trimestru al anului 1974. o hală pentru scularie. Pentru menținerea unui ritm susținut de luaru, beneficiarul acorda un spnjin direct, efectiv, cu utiilaie si forță de muncă la montarea prefabricatelor și degajarea pwn- ripalelor cTi de acces ale șantierului. Bunăoară peste 100 de toneri din cadrul I.M.E.B. au prestat muncă patriotică în afara oreloi de piogram tiinu de peste două săptămini.în fotografia nr. lrcu o automacara de 10 tone, dim dotarea uzinei, se montează una dintre ultimele patru grmzi pentru poduri ™,a_nte.în fotografia nr. 2 : echipa de fierari-betoniști condusa de MARIN DUMITRU - împletind „țesătura" armăturilor de metal.în fotografia nr. 3 : echipa de dulgheri condusa de Gaia Ghiula lucrează la ridicarea cofrajelor de pe scheletul armaturilor betonateFototext : E. Dichiseanu

întivitatea ’intensă ași cooperatorilor pentru încheierea lucrărilor agricole de vară. Pină în ziua de 7 august a.c., potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și99 în ,și in rămas mari < centrul cerișul in

Apelor, griul s-a recoltat de pe la sută din suprafața cultivată întreprinderile agricole de stat de pe 93 la sută din suprafață cooperativele agricole. Au de recoltat suprafețe cu griu in I și nordul continuă cu județele Mureș.

’ ghita. Bistrița-Năsăud, Sibiu. Brașov, Suceava. în aceste județe este nevoje să se acționeze cu și mai multă operativitate pentru organizarea acțiunilor de întrajutorare între unități, pentru redistribuirea combinelor și organizarea echipelor de secerători pe terenurile în pantă și pentru recoltarea lanurilor îmburuienițe, în așa fel incit, în următoarele zile. întreaga recoltă să fie pusă la adăpost.în prezent, în aproape toate zonele țării este nevoie să se ia măsuri mai energice pentru reducerea decalajului dintre lucrări, pentru urgentarea eliberării terenului

de paie, a mintelor și de vară.7 august, efectuat in sută din l.A.S. și de tivele agricole. Important este acum să fie folosite intens presele de balotat, să se asigure transportul operativ al paielor la marginea tarlalelor sau în apropierea fermelor zootehnice, pentru a evita degradarea acestora, eliberindu-se terenurile pentru arat.O lucrare urgentă este recoltarea finețelor naturale și a țrifolienelor,

transportului executarea Pină in balotatul proporție suprafața 55 la sută
transportul operativ al r.u'...11.... in silozuri și finare. Pină la data de 7 august a.c. mai erau de cosit 190 000 hectare de finețe, naturale și trifoliene. Ținînd seama de necesitatea echilibrării balanței furajere, de faptul că ierburile au depășit de mult faza optimă de recoltare, este nevoie să se folosească cit mai deplin ce și manuale, ierea grabnică a rajelor. Suprafețe mai finețe naturale necosite . ...............județele Harghita, Maramureș. Brașov, Hunedoara. Sibiu, unde finul constituie nutrețul de bază pentru

să se folosească mijloacele.pentru stringerii i mari sint

hrana animalelor. Pentru încheierea neintirziată a recoltării furajelor, organele agricole, consiliile populare să organizeze mai multe echipe de cosași, să mobilizeze toate atelajele disponibile pentru transportul neintîrziat al nutrețurilor de pe cimp, spre a se evita orice pierderi de substanțe nutritive.încheierea neîntîrziată a secerișului, eliberarea terenului și executarea arăturilor de vară, grăbirea recoltării furajelor — toate acestea sint lucrări de primă urgență și însemnătate. cărora organele de partid și agricole trebuie să le acorde maximum de atenție.
I
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Premise superioare
pentru coordonarea

cinema

cercetării tehnico-științifice
Nu de mult a fost omis „Decretul privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie", menit sâ definească sarcinile acestui organism corespunzător rolului său important in dezvoltarea economiei naționale. în legătură cu prevederile decretului, cu atribuțiile C.N.Ș.T. in domeniul îndrumării, coordonării și controlului activității de creație tehnico-științifică am avut ■ o convorbire cu tovarășul inginer OCTAVIAN GROZA — prim- Viceprescdinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, care ne-a spus :— Decretul Consiliului de Stat se Înscrie organic în ansamblul măsurilor luate de conducerea partidului și statului nostru privind îmbunătățirea organizării ministerelor și altor foruri centrale din economie. Prevederile sale sînt binevenite, de o mare actualitate și importanță. De fapt, in activitatea de pină acum a consiliului se resimțeau efectele unei structuri necorespunzătoare : o proliferare a preocupărilor pregnant administrative, o aglomerare de forțe de specialitate, care, in multe cazuri, nu numai că nu puteau fi utilizate rațional, dar erau puse să desfășoare activități ce nu intrau in profilul lor- (multe accesibile chiar unor cadre cu o pregătire medie, sau altor foruri). în același timp, o serie de atribuții de bază ale unui astfel de organism erau insuficient avute în vedere. Asemenea considerente, cărora li se adaugă și obligativitatea aplicării noilor indicații și măsuri inițiate de partid in a- ceastă direcție, ne-au făcut să trecem, cu operativitate, la îmbunătățirea întregului profil al unității noastre, atit structural, cit și funcțional, — Ce anume aspecte au vi

zat, in principal, eforturile de 
îmbunătățire a structurii și 
funcționarii consiliului ?— La recomandarea conducerii de partid și de stat și în urma consultării unui mare număr de specialiști, s-a trecut — mai intîi — la o mai ' judicioasă cristalizare a profilului și atribuțiilor consiliului. Astfel, in prezent, ca organ de stat care asigură înfăptuirea politicii partidului nostru în domeniul științei și tehnologiei, el are menirea de .a orienta și îndruma cercetarea științifică, valorificarea rezultatelor acesteia și introducerea tehnologiilor moderne, spre rezolvarea problemelor majore ale economiei naționale și vieții sociale. Ca atare, consiliul urmărește să desfășoare o activitate nu predominant administrativă, ci mai ales de conținut (de orientare, planificare. îndrumare și control). Concomitent, s-a trecut la perfecționarea structurii organizatorice a consiliului potrivit acestui rol al său. Orientarea a fost să avem uri număr «le specialiști-salariați mai retlus, care Să antreneze insă la abordarea și rezolvarea problemelor specifice, un număr cit mai mare de cercetători și proiectanți din laboratoare, din institute și centre științifice, din u- nități mixte («le cercetare și proiectare), «le la catedrele învățămîntului superior și «lin academii.

— Practic, ce rezultate s-au 
obținut piuă acum prin aplica
rea decretului ?— în primul rind. s-au eliminat, pe cit a fost posibil, acele preocupări care imprimau un caracter administrativ activității consiliului. (Așa erau : avizarea nominală a deplasărilor in străinătate ; analiza nivelului tehnic al unor produse ; avizarea indemnizațiilor pentru cadre de conducere din rețeaua de ■ cercetare ș.a.). S-a renunțai și la unele structuri (sectoare, birouri) intermediare, care îngreunau fluxul 

muncii. Totodată, locul sectoarelor prea mărunțite, încadrate cu puțini specialiști, l-au luat compartimentele corespunzătoare, mai puternic dotate eu cadre (s-au unit, intr-un singur compartiment, planificarea și prognoza ; s-a creat un compartiment nou distinct, care se ocupă de dezvoltarea tehnologică). Numărul compartimentelor s-a redus, astfel, de la 10 la 6 ; iar numărul «le sala- riați «le la 189 la 98.Simultan, s-a urmărit o mai judicioasă și mai clară precizare a a- tribuțiilor intre compartimente, cvi- tindu-se paralelismele și încălcările de atribuții. Aceasta, in condițiile recomandării unor conlucrări prompte și elastice intre aceste structuri, care nu trebuie să fie despărțite de bariere artificiale. Au mai fost luate și unele măsuri de simplificare a formularislîcii, in scopul realizării unor contacte mai directe și operative atit între compartimentele din interiorul consiliului, cit și intre acesta și unitățile de cercetare științifică.
— Ce exigențe impune acest 

cadru organizatoric perfecționai 
activității specialiștilor din ca
drul C.N.Ș.T. ?— Inevitabil, același efort general de îmbunătățire a activității, «le sporire a randamentului și eficienței trebuie să se facă simțit în stilul și metodele noastre de muncă. Este necesară deci, în spiritul recomandărilor conducerii partidului, orientarea spre o activitate de conținut, vizind problematica majoră a creației tehnico-științifice din țara noastră, ceea ce constituie o condiție esențială a eficienței intervențiilor noastre. De asemenea, se impune antrenarea la abordarea și rezolvarea sarcinilor ce ne revin a unui număr cit mai teare de colaboratori din teren — dintre cercetători și beneficiari ; aceasta constituie o cerință indispensabilă. Trebuie să evităm a avea legături cu terenul doar prin adrese și vizite în birouri, favorizintl și multiplicind contactele directe, nemijlocite cu u- nitățile de cercetare și uzinale.

— Avind in vedere asemenea 
măsuri și. cerințe, ce credeți că 
ar trebui intreprins, in conti
nuare, pentru sporirea eficaci
tății activității consiliului ?'—'Așa curii reiese și dintr-un plăti de măsuri pe care l-am adoptat, in activitatea noastră accentul trebuie să cadă, in viitor, pe concentrarea e- forturilor spre realizarea obiectivelor majore ale cercetării — așa cum au fost acestea stabilite de Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972. Cu atit mai mult cu cit. din planul pe 1972, n-au fost . încheiate, la termenele prevăzute, 33 de teme, dintre care 6 nominalizate in planul de stat. Astfel, în ceea ce privește activitatea de cercetare, preocuparea esențială trebuie, să rămînă inițierea. programelor de cercetare vizind soluționarea unor cerințe majore ale economiei naționale și vieții sociale (noi surse de energie, noi materiale și înlocuitori, valorificarea optimă a resurselor naționale, noi tipuri de mașini și utila

je). Totodată, un accent deosebit trebuie să punem pe problemele de mare perspectivă, ca și pe contractarea cu colectivele «le cercetare a u- nor teme reieșite din necesitățile țării, a căror depistare, soluționare și fructificare trebuie să o înlesnim. Organizatoric vorbind, trebuie să avem în vedere continua integrare a cercetării, învățămîntului și producției,în domeniul tehnologic, unde sarcinile de pină acum nu au fost prea clar definite in activitatea practică, dispunem în prezent de un compartiment anume profilat ; acesta va trebui .să acorde o mare importanță' atit elaborării de programe de introducere a progresului tehnic in ramurile de bază ale economiei, cit și soluționării unor aspecte specifice ridicate de îndeplinirea angajamente! oi—privind realizarea actualului cincinal înainte de termen. După cum, concomitent cu intensificarea preocupărilor pentru valorificarea promptă și integrală a cercetărilor (unde, de asemenea, există unele ne- indepliniri de plan), trebuie dezvoltată activitatea de planificare și prognoză a cercetării științifice. .Unele programe prioritare (cum este cel consacrat valorificării superioare a materiilor prime) au beneficiat tirziu de prognozele respective. Asemenea sarcini sporite stau și în fața altor compartimente : cel de bază materială, de cooperări internaționale. în sprijinul acestui efort vine și definirea mai precisă în ultima vreme a atribuțiilor consiliului nostru în domeniul finanțării cercetării științifice. Sînt citeva preocupări care, pe fondul măsurilor menționate, pot spori randamentul și eficiența activității acestui organism central din sfera creației tehnico-științifice românești.
Convorbire consemnată de 
Teodor CAZACU

0 Infailibilul' Raffles : LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16: 18.30; 
21, la grădină — 20.15, CAPITOL
— 9.30: 11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45, 
la grădină — 20.
o Urmărire la Amsterdam : SCA
LA — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 3.30:» 11; 13,30: 16; 
18.30: 21, la grădină — 20, STA
DIONUL DINAMO — 20.
• Distratul : PATRIA — 10: 12.30; 
16: 18,30; 21. FESTIVAL — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
19,45.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
FAVORIT — 9.15: 11.30; 13,45: 16: 
18.15: 20,30, MELODIA — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18,30: 20,45. MODERN — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
• Pe aripile vintului : CENTRAL
— 10: 14,30; 19.
O Ordonanța Selmenko : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
• Florentiner nr. 73 : DOINA — 
11; 13; 15,30; 18; 20.30.
O Cartea junglei : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Dragostea începe vineri : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20.30, la grădină — 20,15, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30, 
GRADINA SELECT — 20.
• Neamul Șoimăreștilor : POPU
LAR — 16; 19.
O Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 în conti
nuare.
o Program de filme documenta» 
re : TIMPURI NOI — 20,30.
• Prințesa — 10; 12; 14; 16.30;
18.30, Maria Stuart — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Un om in sălbăticie : GRIVI- 
ȚA — 8.45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18,15; • 20,30, la grădină — 20.
0 Tu, eu și micul Paris : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18.; 20,30.
• Jucătorul : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
0 Cu copiii la mare : PACEA — 
16; 18; 20.

• Te așteptăm, flăcăule x UNI
REA — 16; 18; 20.
• Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15.30; 18;
20.15.
• La răscruce de vinturi : ARE
NELE ROMANE — 20. AURORA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18.15; 20.30. 
la grădină — 20. FLAMURA — 9: 
11,15; 13.30J 16; 18,15: 20,30.
o tCiprian Porumbescu : DACIA
— 9; 12.30; 16; 19,30.
• Fluturii sînt liberi : BUCEGI
— 15,30: 17.45: 20, la grădină —
20.30. FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.

X 0 Antoniu și Cleopatra : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20,15.
0 ...Și salută rindunelele : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Simon Templar intervine : 
MUNCA — 15,30: 18: 20.15, FE-

- RENTA RI — 10; 12.30; 15,30;
17,45; 20.
e Jandarmul la plimbare : VOL
GA — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18.15;
20.30. MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Sunetul muzicii : VIITORUL — 
16; 19.30.
0 Lumea se distrează : ARTA — 
15.30: 18: 20, la grădină — 20.30. 
MOȘILOR — 16; 18, la grădină
— 20.
0 Drumul spre Vest : FLACĂRA 
— 15; 17,45; 20,30.
• Ceața : CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20.15.
A Acea pisică blestemată : VI- 
TAN — 15; 17,15; 19,30, la grădină 

„ — 20.15.
• Ce se intimplă, doctore ? : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,1’5.
• în umbra violenței : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
A Filiera : COSMOS — 15,30; 18;
20.30.
• Monte Carlo t GRĂDINA UNI
REA — 20,15.

0

teatre

0 Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Estival- 
Boema — 20.
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18,30.

S-a stins clin viață, in ziua ele 
6 august 1973. la Cannes, in Franța, artistul poporului Sică Alcxandres- cu. slujitor de frunte al teatrului românesc — regizor, director și animator de teatru, dramaturg, prozator. memorialist.Născut in anul 1896, Sică Alexandrescu s-a format ca regizor la școala unor mari personalități ca Paul Gusty, C. I. Nottara și Petre Liciu.Promotor strălucit al realismului în arta scenică, demn continuator al tradițiilor progresiste ale teatrului românesc. Sică Alexandrescu a desfășurat. de-a lungul a șase decenii, o vastă activitate teatrală, montind sute de spectacole, pe numeroase scene din București și din intreaga țară, precum și in străinătate, de la capodoperele tragediei antice pină la operă și operetă.Artist cetățean, animat de idealurile generoase ale umanismului și patriotismului, membru al Partidului Comunist Român, Sică Alexandrescu a manifestat întotdeauna o hotărită atitudine pentru cauza democrației și progresului social, a participat cu dăruire la

CONSILIUL CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

★Pentru ca publicul să-și poată lua rămas bun de la artistul poporului Sică Alexandrescu, sicriul cu corpul defunctului va fi depus in holul Teatrului Național „I. L. Caragiale", sala „Comedia".Cetățenii vor avea acces duminică
ARTA PLASTICĂ ROMANEASCĂ ÎN LUMEArta plasțicâs românească iși aduce ; nota sa specifică iu ansamblul unor J. manifeslăj i ținjernaționale de prestigiu la care este prezentă.’în cadrul unei importante expoziții deschise la Hayward Gallery clin Londra, sub titlul ..Pionierii sculpturii moderne", figurează și trei lucrări ale lui Brâncuși. împrumutate din , țara noastră. Este vorba de sculpturile „Rugăciunea", „Supliciul" și „Portretul pictorului Dărăscu".Printre cei 325 de pictori care au participat cu lucrări la expoziția internațională de pictură realistă angajată. deschisă la Sofia, s-au numărat și artiști români. Cu acest prilej, artistului poporului Corneliei Baba i-a fost acordat unul clin premii pentru portretele prezentate la prima ediție a expoziției.O altă manifestare la care a fost anunțată participarea artiștilor români este trienala .de artă decorativă de la Milano, prevăzută a se deschi

lupta pentru emanciparea socială a poporului nostru, pentru libertate și o viață mai bună. După eliberarea țării de sub jugul fascist, Sică Alexandrescu — vreme îndelungată prim-regizor al Teatrului Național din București — și-a dedicat întregul talent promovării unei arte teatrale inchinate revoluției socialiste, ridicării spirituale a poporului, edificării noii societăți.Situîndu-se printre susținătorii pasionați ai dramaturgiei originale, Sică Alexandrescu a realizat remarcabile spectacole cu piese românești contemporane, contribuind la dezvoltarea mișcării noastre teatrale strins legate de realitățile noi. socialiste, ale patriei. Activitatea sa creatoare s-a concretizat, de asemenea, in montarea operelor de seamă ale literaturii noastre dramatice clasice. Spectacolele sale cu piese de I. L. Caragiale. Barbu Delavrancea, Mihail Sebastian. Tudor Mușatescu se inscriu printre succesele de seamă ale teatrului românesc.Prin memorabilele sale creații, ca și prin intreaga lui activitate de a- nimator și director de teatru — in ultimii ani conducted cu prestigiu Teatrul dramatic din Brașov — Sică Alexandrescu rămine pentru toți slujitorii scenei din țara noastră o pildă luminoasă de artist intelectual, devotat poporului său și patriei șale, înscriind în istoria teatrului românesc o pagină de exemplară dăruire și generozitate creatoare.Devotamentul său pentru scenă a fost susținut și de o fertilă activitate literară, Sică Alexandrescu fiind autorul mai .multor piese de teatru, traduceri, volume de nuvele, schițe, memorialistică.Ca prețuire a meritelor sale, regizorului Sică Alexandrescu i s-a acordat titlul de Artist al poporului, fiind de două ori Laureat al Premiului de Stat și distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin dispariția regizorului Sică Alexandrescu, teatrul românesc încearcă o grea și dureroasă pierdere, dar imaginea personalității sale multilaterale se va păstra mereu vie în amintirea mulțimii de spectatori care l-au prețuit și iubit, iar opera sa iși va păstra locul de cinste ,pe care și l-a dobindit in cultura poporului român.
ASOCIAȚIA 

OAMENILOR DE ARTĂ 
DIN INSTITUȚIILE 

TEATRALE ȘI MUZICALE■A12 august a.c., intre orele 10—12 șl 16—18.Adunarea de doliu vai avea loc luni, 13 august, la ora 12,00, la sala „Comedia" a Teatrului Național „I. L. Caragiale", iar inhumarea, in aceeași zi, la cimitirul Belu.
de la sfirșitul lunii, septembrie. Lucrări de tapiserie și ceramică, realizate de Ana Lupaș, Patriciu Matees- cu. Costel Badea. lori Nicodim și alți țalentați artiști decoratori, vor ilustra stiluri și tendințe actuale diferite manifestate în această ramură a creai iei plastice românești.Arta naivă se bucură in prezent de mare atenție, fiindu-i dedicate o serie de acțiuni cu caracter internațional. La expoziția de artă naivă a a- matorilor, organizată la Zagreb, in perioada iunie-septembrie, au trimis lucrări și pictori amatori din țara noastră printre care Ion Niță Nico- din și Gliiță Mitrăchiță. Alte 30 de ldcrări românești, aparținind aceluiași gen, au fost expediate spre selecționare, la Lugano, in vederea includerii intr-o expoziție de pictură naivă, care urmează să se deschidă in orașul elvețian. (Agerpres)

Și in cel de-al treilea roman, Petru Popescu se arată credincios programului său de romancier al actualității. Declarațiile scriitorului se întâlnesc, in acest caz. cu faptele lui. Nu există nici o discrepanță intre afirmațiile pe care Petru Popescu în postură de teoretician al propriului act de creație le face și prozele lui. Convins că proza are o misiune specială față de cititor (a se vedea volumul de articole „între Socrate și Xantipa") el propune insistent o proză a actualității, o proză al cărei contact cu cititorul să se facă în modul cel mai firesc și mai spontan prin încărcătura de interes a cărții. A fi actual și a fi realist, a ignora modele literare fastidioase, a ține seamă de foamea cititorului dornic să se recunoască în pagina de proză contemporană, iată, simplificator și pe scurt, ceea ce ar putea caracteriza pledoaria lui Petru Popescu. Program nu lipsit de riscurile rețetei de succes.Cum înțelege scriitorul să pună in praotică un program susținut de propoziții atit de energice și de clare ne-o arată romanele sale. în general, personajul lor este un ti- năr care face o descoperire esențială și devine meditativ. în Prins, tînărul e un inginer, ca atîția alții ai. orașului București, ca- re-și 'trăiește viața cu un vesel automatism pină cind un șoc dur il face să privească cu ochii dilatați lumea din jurul său. Realitatea pe care credea pină atunci că o cunoaște i se dezvăluie teribil de nouă, de fluidă și de nuanțată, în Dulce ca mierea e glonțul patriei, revelația realității e însoțită de revelația responsabilității istorice și responsabilității de generație. A trăi simplu și firesc nu ajunge, pare să spună acest roman, dacă trăirea nu capătă un sens, dacă generația nouă nu e conștientă de sacrificiul generației precedente, de destinul grupării umane din care face parte. Un tinăr încearcă să găsească punctul de legătură dintre

generația încercată de e- venimentele dramatice ale războiului și exuberanta și vesela generație din care el face parte.SFIRȘITUL BAHIC este tot romanul unui tinăr și tot al unui tinăr care descoperă din alt unghi o realitate care pină' atunci i se păruse altfel. între cărțile lui Petru Popescu există o evidentă unitate de concepție, stil și substanță. Noul personaj al lui Petru Popescu este un tinăr care, victimă a unor erori, ajunge, fără s-o dorească

cepe abia din momentul în pare excluderea îl scoate în afara colectivului. La capătul noii încercări el va ințelege și va privi cu alți ochi atit propria lui experiență. cit și experiența celorlalți. Sfirșitul bahic nu ne propune altceva de- cit să cunoaștem un tinăr comun al anilor '51, care descoperă în mijlocul realităților pe care le trăiește o lume pină atunci nebănuită.Privirea îi devine mai scrutătoare și incepe să deosebească între oameni

pe cititor în modul cel mai direct. Modalitate care înseamnă și o dificultate impusă, pentru că trebuie creat un personaj consecvent cu sine, in spatele căruia naratorul o- biectiv are obligația să dispară cu totul. Nu întotdeauna însă Petru Popescu, autorul, s-a putut disocia de eroul povestitor. Unele atitudini și opinii ale eroului nu par -firești față de extracția socială și cultura lui. Sfirșitul bahic este scris cu rapiditate și precizie profesională. Sce
na

luție care ne arată că privirea autorului nu este egală față de toate personajele c.ărții. ci atinsă de parțialitate. Mai ales apo- teozarea artificială a figurii colonelului ne dezvăluie simplificarea caracterizării personajelor împărțite decis in personaje complet negative ori complet pozitive. Am observa, de asemenea, că autorul alege din ambianța socială a vremii mai ales figurile care puteau suporta . ingroșări ale desenului, ceea ce determină, și in acest plan al perspectivei sociale, o privire unilaterală.

ZILE
PE

CRONICA LITERARĂ Petru POPESCU

„SFIRȘITUL BAHIC"
și fără să fie vinovat de acuzele care i se aduc. în afara organizației de partid. O dată ajuns în această situație, dorind mereu să se reîntoarcă in organizație, tânărul are prilejul unei experiențe unice și decisive, al unei experiențe formative. El intră intr-o1 adevărată aventură de cunoaștere. Ca in orice roman al unei inițieri și al unei formări, pentru că personajul romanului a- junge treptat la adevărata cunoaștere și maturitate, in Sfirșitul bahic, autorul e- xercită asupra eroului său o critică implicită. Paradoxal, tocmai inexperiența și „nevinovăția" lui sînt ținta acestei critici. Sigur de el atit timp cit făcea parte din puternica și tutelara organizație comunistă, ti- nărul devine apoi nesigur și adesea complet derutat. Conștiința lui politică, nesusținută de experiențe hotăritoare. nu-1 ajută să treacă rapid impasul, să privească dintr-o perspectivă principială și' istorică faptul, să reacționeze ca un comunist încercat. Formarea conștiinței lui in

și principii, intre idei și tentativa de a le da ființă. La capătul romanului, experiența tinărului e departe de a fi sfirșită, formarea lui este și ea departe de a se fi terminat, dar un ciclu esențial al înțelegerii s-a 'desfășurat. Tînărul care nu pricepea în primele pagini ale romanului multe din lucrurile ce i se întimplau a ajuns să înțeleagă și ceea ce se intimplă altora.Desigur, romanul nu este atit de explicit ca rindu- rile de față. El are limbajul său și ideile sint implicite. Scriitorul prezintă pe erou din punctul de vedere al acestuia ; romanul este scris chiar la persoana întii și cititorul se cufundă inevitabil in materia cărții prin intermediul personajului și nu al naratorului, observă lumea din punctul de vedere subiectiv, limitat sau nu al eroului. El înaintează către înțelegerea faptelor și a realității odată cu personajul. E un mod deliberat, această relatare la persoana intiia folosită de romancier, de a contacta

nele sint conturate sugestiv, fără insistențe, iar mișcarea personajelor și observația psihologică sint exacte. Petru Popescu dovedește din plin calitățile pe .care le presupune programul literar autopropus. Virtuțile lui de prozator realist sint remarcabile. Societatea de la via colonelului ieste prinsă fără insistențe fastidioase, convingător in citeva trăsături doar. însă pline de a- devăr. psihologic. Se reține astfel portretul bătrinu- lui colonel localnic în via căruia se petrece ultimul act al aventurii tinărului nostru erou. Conceput antitetic, el ilustrează in intenția autorului statornicia și forța oamenilor pămin- tului. Este evident că acest personaj întrunește intr-un mod necondiționat toată simpatia, admirația și adeziunea autorului, ceea ce dăunează echilibrului și o- biectivitații romanului. Entuziasmul autorului față de eroul sau n-are un suficient suport faptic convin- gător. Superioritatea colonelului • este mai mult a- firmată decit realizată. So

Deoarece etichetele se a- plică cu ușurință și pledoaria lui Petru Popescu pentru romanul de inspirație citadină e pe cale să-i procure una, dacă nu i-a și instalat-o, este cazul să amintim că lumea satului nu se mișcă stîngăcie, că priceperea lui literară nu este incomodată de mediu. Dar aici menționăm un .accent excesiv, un ochi prea atent la situația de tipar zolist, (și nu numai în scenele cu țărani) ceea ce poate avea efecte denaturante.

prezentind prozatorul deloc cu

Ar mai fi, de asemenea, de observat că romanul începe amplu, masiv, lent, pentru a se subția in partea a doua, unde un ritm accelerat, trepidant expediază situații care s-ar fi cerut aprofundate. Ho- tărit să-și cîștige cititorul, autorul apelează la mijloace captivante, finalul e de-a dreptul polițist, dar nu în favoarea ci în detrimentul densității cărții. După cum un mai riguros control stilistic ar fi putut duce la înlăturarea unor neglijențe, ușor de retușat, de altfel, la o nouă ediție.Sfirșitul bahic este insă, in mare parte, un roman reușit, pe linia propusă de autor, și este cu atit mai salutar cu cit este semnat de un scriitor care nu-și neglijează angajamentele teoretice.
M. UNGHEANU

„DE VÎRF"
LITORAL

PROGRAMUL I

• Turismul in stațiunile de pe litoralul românesc a atins in aceste zile însorite de august cote maxime. In toate cele 12 stațiuni, de la Mangalia pină la Năvodari., se află in prezent peste 190 000 de oaspeți români și străini, cărora li se adaugă număr de riști veniți neorganizat mijloace de proprii, precum și mii de copii și studenți prezenți in tabere. Recordul numeric il dețin stațiunile aparținind I.H.R. Mangalia, care găzduiesc 33 000 de turiști. Mamaia rămine insă, in continuare, stațiunea cu cca mai mare internațională, dă : in prezent, se află turiști din 30 de țări.

un mare vilegiatu- in mod sau cu transport

faimăDova- aici
• Intr-o singură zi, la restaurantele, seriile de pe sumă.100 0091 000 000 de răcoritoare, bere și apă precum și <50 000 kilograme de inghețată.

bra-și chioșcurile litoral se con- i litre de altele, mici și sticle de inclusiv minerală.
• Litoralul, de la un capăt Ia altul, este o imensă scenă de spectacole artistice. Le notăm pe cele la zi : premiera Teatrului de dramă și comedie Constanța „Ifigenia în Taurida", montată in aer liber, pe faleza portului Tomis ; turneul prestigiosului cor „Madrigal" ; turneul

Operei române din București; turneul teatrului de comedie din București ; turneele teatrelor din Brașov 'și Pitești. Formațiile folclorice sint și ele prezente prin ansamblurile artistice ale județelor Gorj și Cluj, aflate in programul celui de-al IX-lea festival național de folclor, la care participă și ansamblul lia". „Ciocir-
• Artele sint prezente, ceste zile, nu in muzeele și sălile de expoziții, ci și in holurile multor hoteluri de pe litoral. Iată citeva din aceste manifestări : la muzeul de. artă plastică — expoziția retrospectivă . „Gheorghe Petrașcu", cu lucrări care au figurat anterior în marile retrospective de la București, Roma și Bonn ; la galeriile de artă din Constanța — expoziția Brăduț Co- valiu ; in salonul hotelului „Parc" din Mamaia — o expoziție de pictură, grafică și artă decorativă, care grupează lucrările a 18 artiști din diferite zone ale țării ; în holul hotelului „Internațional" din Mamaia — expoziția pictoriței Flori-- ca Apostoleanu-Teișa- nu, iar in cel al hotelului „Europa", de Ia Eforie-Nord. expune pictorul Traian Marinescu.

plastice in a- numai

o Printre obiectele cele mai solicitate in comerțul de pe litoral

figurează cele de artizanat. Din acest punct de vedere, magazinele, standurile și chioșcurile din stațiuni se constituie intr-o vastă expoziție, care cuprinde toate județele țării. La Eforie Nord, in noul complex al cooperației meșteșugărești. aparținind UJCM Constanța, funcționează și o astfel de expoziție, care cuprinde obiecte de artizanat, ceramică, țesături, covoare, broderii, im- pletituri etc. . realizate de cooperatorii meșteșugari ai județului.
o Mijloacele de a- grement sint suplimentate și îmbogățite, in conformitate cu solicitările și gusturile turiștilor. Astfel, la Neptun se pot face excursii pe mare la bordul bărcilor cu motor, se pot închiria ambarcațiuni cu pinze, iar pentru copii a fost amenajat un mare parc de distracții. La barul „Paradis", stațiunea capul de gramului constituieunui delfin, care evoluează in piscină, in timp ce la „Luna Park" din Mamaia publicul asistă la demonstrațiile a doi scafandri care dovedesc că omul poate să lucreze și să trăiască in condiții subacvatice.

din Jupiter, afiș al pro- artistic il acrobațiile

Geonje 
MIHÂESCU
Corespondentul 
„Scînteii"

9,00 Curs de limba franceză. Re
capitulare (5).

9,30 Prietenii; lui Așchiută — emi
siune pentru preșcolari.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. ..Calificarea la locul de 
munca".

10.40 Un aparat de filmat... șl mal 
mulți pasionați. Reportaj TV.

10,55 Telecinemateca. Ciclul John 
Ford. Filmul „Drumul tutu- 

/ nulul".
12.20 Muzica — emisiune de actua

litate muzicala.
12.40 Teleobiectiv. 
13.00 Telejurnal.
16,00 Trofeul ,.Tomis" la Volei 

masculin: România — U.R.S.S. 
Transniișiune directă de la 
sala sporturilor din Con
stanta.

17.30 Emisiune in limba maghiară.
13.30 Telex.
18,35 Publicitate. .
18.40 Univers beethovenian.
19,05 Prin expoziții bucureștene.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a In cinstea marii 

sărbători.
20,00 Ciniccul săptăminii : „Pentru 

fetele din țara mea"
20,05 Seară pentru tineret. Emi

siune realizată in tabăra de 
la Costinești n Editorial de 
tabără o „Echipa de la gra- 
nulare" — reportaj a Jurnal 
de practică a Itinerar turis
tic o Colegi de generație : 
Gheorghe Constantinescu — 
subinginer la Docul uscat 
o Moment poetic — versuri 
dobrogene & Foc de tabără 
pe malul mării — spectacol 
muzical.

22,00 24 de ore a Din țările socia
liste.

22.40 Lumea de mîine. ..Meteorolo
gie pentru anul 2000".
PROGRAMUL II

17.30 Telecinemateca pentru tine
rel : ..Fii bun pină la moar
te". Regia : L. Tandey.

19,00 Municipalitatea răspunde
bucureșteanului. „Pregătiri 
pentru aprovizionarea de 
toamnă-iarnă a populației 
Capitalei".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a In cinstea marii 

sărbători.
20.00 Avanpremieră.
20,05 Marile nume ale muzicii uni

versale : P. I. Ceaikovski. In 
program : Uvertura-fantezle 
..Romeo și Julieta" : Concer
tul In Re majot pentru vioa
ră și orchestră ; Simfonia a 
V-a in mi minor.

22,00 „Holografia" — producție a 
studioului de filme documen
tare „Al. Sahia".

22,10 Roman foileton : „Noile a- 
venturi ale mușchetarilor". 
Episodul VIII — „In captivi
tate".
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Tovarășul Emil Bodnaraș a primit 
pe Mohamed Hafez Ismail,

consilierul președintelui 
Republicii Arabe Egipt

OFERIT DE AMBASADORUL R.A.

Miercuri, 8 august 1973, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consi- liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Mohamed Hafez Ismail, consilierul președinte-
DEJUNAmbasadorul, Republicii Arabe Egipt la București, Osman Assal, a oferit miercuri un dejun in onoarea consilierului președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hafez Ismail, cu prilejul vizitei acestuia in tara noastră.La dejun au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au participat, de asemenea, per-

PLECAREA DIN CAPITALĂMohamed Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt, care ne-a vizitat țara la invitația Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a părăsit miercuri Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de tovarășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului
0 noutate la C. E. C,

Libret de economii 
pentru cumpărarea 

de locuințe 
proprietate 
personală decum ni se comunică de Economii și Consem- pentruDupă la Casa națiuni, care doresc să-și cumpere cuință proprietate personală din fondul locativ de stat, C.E.C. le pune la dispoziție un nou libret. Este vorba de : LIBRETUL DE ECONOMII PENTRU COMPARAREA DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALA. Noul tip cțe libret are menirea de a-i sprijini pe depunători să economisească, in condiții avantajoase, sumele necesare constituirii sau completării avansului minim.Pentru sumele depuse pe acest nou libret, în vederea cumpărării locuinței din fondul locativ de stat, Casa de Economii și Con- semnațiuni acordă o dobindă de 5 la sută pe an, indiferent de timpul de păstrare a banilor Ia C.E.C. De menționat, că sumele economisite pe acest tip de libret pot fi retrase oricînd și folosite și in alte scopuri, tilularul beneficiind de o dobindă de 3 la sută pe an.Libretul de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală se emite numai nomial, cu depuneri la vedere. Cei care doresc să devină titularii unui libret de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală se pot a- dresa tuturor unităților C.E.C. proprii atit de la orașe, cit și de la sate. Depunerile ulterioare și restituirile se pot efectua la oricare unitate C.E.C. proprie sau mandatară : sucursale, filiale, a- genții C.E.C., unități poștale și ghișee C.E.C. din comune, întreprinderi și instituții.în afară de dobindă primită, titularul unui libret de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală se bucură de toate drepturile și avantajele depunătorilor la C.E.C. : garanția statului asupra sumelor de- pu-c ; păstrarea secretului privii ! numele depunătorului și țipe ițiile efectuate ; scutirea de impozite și taxe a depunerilor și dobînzilor, precum și imprescriptibilitatea lor ; dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse.Informații suplimentare în legătură cu libretul de economii pentru cumpărarea do locuințe proprietate personală se pot obține de la oricare unitate C.E.C. din țară.

toți cetățeniilo-

LA 12 AUGUST
„Pronoexpres"La

tragerea extraordinară 
a vacanței după o nouă 

formulă tehnicăOrganizînd, la 12 august 1973, tragere extraordinară a va- Admi- Prono-•O canței la „Pronoexpres", nistrația de Stat Loto sport aplică o nouă formulă tehnică, avantajoasă pentru participant!. Noua formulă constă, intre altele. în efectuarea a 6 extrageri, față de 5 extrageri cite numărau, pină în prezent, tragerile speciale și excepționale „Pronoexpres". La această tragere extraordinară a vacanței se vor atribui 16 categorii de premii, intre care premii, fixe in valoare de 100 000 lei sau, la alegere. un autoturism „Dacia- 1.300" și diferența în numerar. O altă noutate a acestei trageri este aceea că Ia faza a IlI-a, formată dintr-o extragere de 5 numere din 15, participă numai biletele în valoare de 15 lei, seria C și biletele scria X, calculate la 15 Ici varianta simplă componentă. La această fază, premiile se a- tribuie dintr-un fond special. Alte premii se vor acorda pentru 4 și 5 numere ieșite ciștigătoare din 12 extrase. în consecință, o variantă poate, obține mai multe premii. Se vor extrage 32 de numere ciștigătoare din 45. 

lui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale.Întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)
EGIPTsoanele oficiale egiptene care îl însoțesc pe oaspete în țara noastră.In timpul dejunului, Emil Bodnaraș și Mohamed Hafez Ismail au toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Mohamed Anwar El Sadat, pentru colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă și pentru colaborarea prietenească dintre popoarele român și egiptean.Dejunul a decurs într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.

de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori de la Consiliul de Stat și din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, și membri ai ambasadei.
în Editura politică 
a apărut revista : 

„PROBLEME ALE PĂCII
ȘI SOCIALISMULUI"

nr. 61973

A apărut revista 

„LUMEA" 
nr. 33Astăzi a apărut numărul 33 al revistei ,,Lumea", din al cărui sumar reținem : Cu prilejul vizitei sale în România — o convorbire cu secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. Actualitatea săptăminii este ilustrată prin corespondențe din Geneva, Cairo, Berlin, Beirut, New Delhi, Tokio, Pekin. Referitor la istoricul relațiilor dintre România și țările latino-americane, revista „Lumea" publică , prima parte dintr-o sinteză intitulată „Repere ale cunoașterii". Revista publică un nou episod al serialului „Duelul armatorilor" intitulat „Dispar vapoarele".In sumar, rubrica „1 000 plus 1“ și puncte de vedere din presa mondială ș.a.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 8 AUGUST 1973FOND GENERAL DE PREMII : 1 383 280 lei, din care 504 376 lei report.EXTRAGEREA I : 12 33 22 10 35 27EXTRAGEREA A II-A : 31 39 37 14 41
(Urmare din pag. I)cooperării în producție, dezvoltarea colaborării tehnico-științifice. în a- cest sens au fost convenite problemele tehnice și termenele posibile ale livrărilor de utilaje prevăzute în acordul comercial de lungă durată. Ca urmare a activității depuse, volumul livrărilor reciproce de mașini grele, e- nergetice și de transport, ce se va realiza în actualul cincinal, va depăși de aproximativ două ori pe cel realizat în cincinalul anterior.Trecînd'în revistă activitatea fructuoasă depusă de grupele de lucru, de departamentele și ministerele din ambele ' țări, comisia interguverna- mentală româno-sovietică a adoptat, cu prilejul recentei sesiuni, documente de mare însemnătate pentru adîncirea și diversificarea colaborării economice româno-sovietice pe multiple planuri.Astfel, a fost semnată convenția interguvernamentală privind colaborarea pentru construirea în România a unei uzine de sodă caustică, clor și produse clorurate in scopul majorării livrării de astfel de produse, către U.R.S.S. în schimb, partea sovietică va livra clorură de potasiu, clo- rură de vinii, bioxid de titan, fosfor galben, acetoncianhidrină și cord vis- cos. Valoarea livrărilor reciproce în baza acestei convenții, pe o perioadă de 20 de ani, se ridică la aproape șase miliarde lei valută. Tot cu ocazia recentei sesiuni, a fost semnală convenția interministerială privind specializareâ în producția industriei de prelucrare a țițeiului, în scopul satisfacerii în mod reciproc a necesităților pentru unele produse ale industriei petrochimice.Semnarea statutului comisiei mixte româno-sovietice pentru nodul hidrotehnic Stînca-Costești, de pe rîul Prut, constituie, de asemenea, un important jalon în realizarea obiectivului economic preconizat — folosirea mai rațională a apelor Prutului in hidroameliorații. Cu acest prilej au fost stabilite și sarcinile privind activitatea viitoare a comisiei respective.Evoluția schimburilor comerciale dintre cele două țări a făcut, de ase-

Cronica zilei
Delegația tineretului și studenților din țara noastră, care a luat parte la cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților de la Berlin, s-a înapoiat in patrie, miercuri dimineață.

★Miercuri după-amiază a sosit la București Chea San. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Cambodgiei în Republica Socialistă România.
★Miercuri la amiază, in sala de festivități a Casei* prieteniei româno-sovietice din Arad a avut loc vernisajul expoziției „U.R.S.S. — țara turismului", organizată de Direcția generală pentru turismul internațional al U.R.S.S. în colaborare cu Ministerul Turismului din țara noastră.La vernisajul expoziției au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Ansamblul național indian de cin- tece și dansuri, care, la invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a întreprins un turneu in țara noastră, a părăsit miercuri Capitala. Timp de două săptămîni, mesagerii artei folclorice din această țară au oferit publicului român comori de muzică și dans din di-' verse regiuni ale îndepărtatei Indii. Membrii ansamblului s-au întilnit, totodată, in cadrul unei conferințe, cu reprezentanți ai presei românești, cărora le-au vorbit despre tainele artei populare indiene și și-au împărtășit impresiile despre turneul efectuat în zece orașe ale țării.în onoarea Ansarpblului de cin- tece și dansuri din India, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit o masă.
★Un grup de pionieri, membri ai Ansamblului „Crai Nou" al Casei pionierilor din Brașov, a plecat în U.R.S.S., la Iaroslav, unde, timp de două săptămîni, va susține un ciclu de spectacole de cîntece și dansuri.In același timp, un grup de pionieri sovietici, din Iaroslav, a sosit la Brașov, pent-u a-și petrece vacanța de vară în pitoreasca tabără de la Bran. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI în cîteva rîndun
„TROFEUL 

TOMIS"Miercuri, in sala sporturilor din Constanța, au continuat intilnirile competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis". In cel mai așteptat meci, echipa României a jucat în compania selecționatei Cehoslovaciei. Echipa învingătoare a fost cunoscută numai după consumarea a 5 seturi. Oaspeții au condus cu 15—10 și 15—12, dominînd echipa noastră. In continuare, voleibaliștii români s-au regăsit, egalînd situația : 15—11. 15—11. In ultimul set, echipa României, mai bine pregătită fizic, a ciștigat cu 15—3, obți- nind astfel un meritat succes, cu scorul final de 3—2. Aceasta a fost cea de-a treia victorie realizată de. echipa noastră in cadrul turneului. Echipa Japoniei a învins cu 3—2 selecționata Bulgariei.
La Baia Mare a avut loc miercuri întilnirea internațională de fotbal dintre echipa locală Minerul și formația maghiară Tatabanya Banyasz. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 3—1 (2—6). (Agerpres)

menea, obiectul unor fructuoase dezbateri, relevîndu-se că dezvoltarea colaborării și cooperării economice se reflectă in creșterea continuu ascendentă a schimburilor reciproce. Astfel, volumul schimburilor de mărfuri realizat în anul 1972 'a fost cu 12,5 la sută mai mare decit realizările anului 1971, iar, potrivit protocolului comercial pe anul 1973, volumul schimburilor comerciale va înregistra o creștere de 9 la sută față de prevederile anului 1972. Creșterea schimburilor reciproce pe anul 1973 se prevede a avea loc, in principal, pe seama sporirii, în acest an, cu peste

AMPLIFICAREA CONTINUA 
A COLABBRARII RUMANU SOyiETICE

20 la sută, față! de anul precedent, a livrărilor reciproce de mașini și utilaje.Pe baza rezultatelor obținute, comisia a stabilit un program concret pentru finalizarea unui important număr de acțiuni de colaborare, cooperare și specializare în producție, aflate în prezent în stadiu de examinare intre organele corespunzătoare din cele două țări. Aceste acțiuni se referă, în principal, la construirea unor noi capacități de producție in domeniile siderurgiei, metalurgiei neferoase, chimiei, construcțiilor de mașini, industriei ușoare, livrărilor reciproce de instalații și utilaje complexe ș.a. Amintim participarea Republicii Socialiste România la construirea in U.R.S.S. a Combinatului de azbest de lâ Kiembaevsk, in scopul majorării livrărilor de azbest din U.R.S.S. către România. După cum este cunoscut, anul acesta țara noastră, alături de alte țări membre ale

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru cordialul și amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Îmi exprim, la rîndul meu. convingerea că relațiile dintre România și Italia vor continua să se dezvolte în toate domeniile, în spiritul prieteniei, al încrederii reciproce și al colaborării care se consolidează în Europa.
MARIANO RUMOR

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene

Întîlnire la C.C. al P. C. R.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
QJJ i irir.-*

A REPUBLICII SINGAPORE

Excelenței Sale
Domnului BENJAMIN HENRY SHE ARES

Președintele Republicii Singapore SINGAPOREAniversarea Zilei naționale a Republicii Singapore — proclamarea independenței — îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului singapprez prieten.Sînt convins că relațiile de prietenie care există între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.Miercuri, tovarășul Miron Con- stantinescu, -membru supleant al Comitetului Executivi secretar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul Thorquild Holst, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist din Danemarca, care, la invita
Vernisajul expoziției documentare „70 de ani 

de la Congresul al ll-lea al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din Rusia"La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, miercuri a fost deschisă expoziția documentară „70- de ani de la Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia", organizată cu concursul Muzeului central V. I. Lenin din Moscova.Documentele expuse evocă principalele etape ale dezvoltării mișcării muncitorești revoluționare din Rusia, momente importante din istoria glorioasă a Partidului Comunist al U- niunii Sovietice. Sînt, de asemenea, ilustrate strălucita victorie dobîndită de Uniunea Sovietică în Marele Război pentru Apărarea Patriei, aspectele principale ale construirii, sub conducerea P.C.U.S.. a societății socialiste și trecerea la edificarea bazei tehnico-materiale a comunismului. In contextul mărturiilor evocînd acest jubileu sint prezentate, totodată, bogatele tradiții ale raporturilor strinse de prietenie și întrajutorare tovărășească intre mișcarea muncitorească

BASCHET. — Turneul internațional feminin de baschet de la Iam- bol s-a încheiat cu victoria reprezentativei Bulgariei — 10 pupele, urmată de echipele Cehoslovaciei — ■9 puncte, Poloniei — 8 puncte, României — 7 puncte, Canadei — 6 puncte și Selecționata de tineret a orașului Moscova — .5 puncte.In ultima zi a competiției s-au înregistrat următoarele rezultate : Bulgaria—Cehoslovacia 58—44 (31—1.3) ; România—Canada 53—42 (25— 14) : Polonia—Selecționata de tineret a orașului Moscova 43—28 (13—11).TENIS. — Au început întrecerile turneului internațional de tenis de Ia Cincinnati (Ohio), concurs contînd pentru „Marele premiu Fill".Iată primele rezultate înregistrate in probele de simplu : masculin : Dibley (Australia) — Moore (R.S.A.) 6—4, 7—6 ; Froehling (S.U.A.) — Pa- run (Noua Zeelandă) 7—6. 6—0 ; Pa- natta (Italia) — Fort (S.U.A.) . 7—5, 6—1 ; Tanner (S.U.A.) — Ramirez (Mexic) 6—4, 6—1 ; Proisy (Franța)— Turner (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; Stone (Australia) — Țiriac (România) 6—1, 6—3 ; Orantes (Spania) — Graebner (S.U.A.) 6—1, 6—0 ; Dent (Australia)— Austin (S.U.A.) 6—2, 6—4.Competiția internațională de tenis „Cupa Galca" a fost ciștigată la actuala ediție de echipa Spaniei. Este pentru a șasea oară cind tenismanii spanioli termină învingători în această tradițională întrecere rezervată formațiilor de tineret.
C.A.E.R., la Praga, cu ocazia lucrărilor celei dc-a XXVII-a sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a semnat convenția generala privind construirea in U.R.S.S., cu e- forturile comune ale țărilor interesate. a obiectivului amintit. Acum, comisia interguvernamentală a convenit ca organele competente ale părților să ia măsurile necesare pentru semnarea convenției bilaterale în vederea stabilirii aportului concret pe care România îl va aduce prin livrări în avans la construirea combinatului, precum și modalitățile de rambursare de către partea sovietică, 

prin livrări de azbest. Menționăm, de asemenea, acțiunea de specializare și cooperare in domeniul mași- nilor-unelte.Lista obiectivelor concrete ale colaborării economice dintre cele două țări nu poate fi epuizată în cuprinsul unui articol. In cadrul lucrărilor desfășurate au fost fixate anumite jaloane ale adincirii și diversificării colaborării economice și tehnice româno-sovietice.Comisia a stabilit, de asemenea, măsuri pentru majorarea, lărgirea și diversificarea, in continuare, a schimburilor de mărfuri pe următorii ani ai actualului cincinal.Luind cunoștință de programul de lucru al organelor centrale de planificare privind coordonarea planurilor economiilor naționale ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980, iar pentru unele probleme mai importante și pe o perioadă mai îndelungată, comisia a recomandat ca, in 

ția C.C. al P.C.R., și-a petrecut concediul de odihnă in țara noastră.A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o convorbire. care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

din țara noastră și cea din Rusia, solidaritatea militantă între comuniștii din cele două țări.La vernisaj au participat tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Matei, Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., Oc- tav Livezeanu, membru al Biroului Consiliului General al A.R.L.U.S., oameni de știință și cultură, activiști de partid și de stat, cercetători, cadre didactice.Au- luat parte, de asemenea, membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, Ion Ardeleanu, director adjunct al Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice lă București, au rostit scurte cuvîntări.(Agerpres)

In finala disputată la Vichy, echipa Spaniei a întrecut cu 4—1 formația Angliei.ȘAH. — Turneul interzonal de șah de. la Petropolis (Brazilia) a programat partidele rundei a 11-a. Bronstein l-a învins pe Liubojevic», Meriting a ciștigat la Smislov, iar PortiSch a remizat cu Hort. Alte rezultate ale rundei : Keres—Hug 1—0; Gheller—Gheorghiu 1—0 ; Savon— Ivkov remiză. Restul partidelor s-au întrerupt.In clasament conduc Liubojevici (Iugoslavia) și Portisch (Ungaria) cu cite 7,5 puncte. Florin Gheorghiu (România) ocupă locul 14 cu . 3,5 puncte și o partidă întreruptă.FOTBAL. — Peste 20 000 de spectatori au urmărit la Los Angeles meciul demonstrativ de fotbal dintre selecționatele Poloniei și Mexicului. Fotbaliștii polonezi au terminat invingă.tort cu scorul de 1—0 (0—0) prin golul înscris în minutul 62 de Gorgon.ATLETISM. — Iri cadrul concursului internațional de atletism de la Stockholm, cunoscutul fondist belgian Emile Puttcmans a stabilit cea mai bună performantă mondială a anului in proba de 5 000 m cu timpul de 13'14” 51/100. Recordmanul suedez Ricky Bruch s-a situat pe primul loc în proba de aruncarea discului cu 65,42 m,- iar Al Feuerbach (S.U.A.) a terminat învingător în proba de aruncare a greutății cu performanta de 21,00 m.
desfășurarea viitoare a acestor lucrări, să se aibă în vedere asigurarea dezvoltării și adîncirii îp continuare a colaborării economice reciproce și, pe această bază, creșterea însemnată a schimburilor de produse, in special a mașinilor și utilajelor.In timpul lucrărilor sesiunii, ca și cu alte ocazii, partea română și-a exprimat convingerea că folosirea mai eficientă a posibilităților pe care cadrul organizatoric al relațiilor noastre bilaterale le oferă va duce in mod implicit la amplificarea acțiunilor de colaborare economică și tehni- co-științifică, la creșterea operativi- 

tații in perfectarea diferitelor convenții sau contracte, ceea ce, in final, va contribui la îndeplinirea inainte de termen a sarcinilor pe care fiecare dintre țările noastre și le înscriu în planurile lor de dezvoltare economi- co-socială.După cum este cunoscut, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășul M.A. Leseciko. președintele părții sovietice în comisia interguvernamentală, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, secretarul general al partidului nostru, interesindu-se în mod amănunțit de activitatea comisiei, a subliniat importanța intensificării relațiilor reciproce de colaborare economică, atit pentru ambele țări, cit și pentru întărirea coeziunii țărilor socialiste în general.Apreciindu-sS pozitiv cursul ascendent al raporturilor economice bilaterale, al cooperării industriale, »-a relevat faptul că rezultatele obți-

Singapore, orașul- stat situat la răscrucea drumurilor maritime care leagă Pacificul de Oceanul Indian și Asia de celelalte continente ale lumii, a fost supranumit pe bună dreptate „antrepozitul comercial" al Asiei de sud-est. Situat pe o insulă cu a- ria de numai 580 kmp, aflat multă vreme în stare de dependență colonială și lipsit de resurse naturale, Singapore și-a întemeiat economia pe comerțul de tranzit (200 de linii maritime internaționale se intersectează în portul său, care asigură traficul anual a 40 000 de vapoare), ;pe activitatea portuară, importul de materii prime din țările vecine, sortarea, prelucrarea și reexportul lor spre marile piețe de desfacere ale lumii. Cele aproape 50 de bănci și numeroasele case de comerț pe care le a-

dăpostește fac, totodată, din orașul-insu- lă un important centru financiar.Dependent multă vreme doar de comerț și operațiuni bancare, Singapore a inițiat, indată după proclamarea la 9 august 1965 a independentei sale de stat, o politică economică nouă, bazată pe crearea u- nui sector industrial de sine stătător, menit să absoarbă surplusul de brațe de muncă, să ducă la creșterea standardului de viață al populației. Pe insulă au fost create in această scurtă perioadă de timp cite- va complexe industriale. Un loc de frunte il ocupă complexul „Jurong", cu 400 de întreprinderi in care se realizează o gamă largă de produse, de la vapoare pină la a- paratură optică și e- lcctronică. Progresele economice ale orașu- lui-stat ilustrează hăr
vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 ?i 12 

august. în țari : Vreme ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros. Se vor sem
nala ploi locale, care vor . fi și sub 
formă de averse, mai frecvente în re

„U S. NEWS AND WORLD REPORT0

„O industrie de care 
nu avem nevoie"

Campanie în S.U.A. împotriva flagelului pornografiei

Opinia publică din Statele Unite cere tot mai hotărit adoptarea unor măsuri energice împotriva avalanșei de material pornografic, flagel care infestează literatura, filmele, teatrele. Recent, sub presiunea protestelor și a semnalelor de alarmă venite din partea unor pături largi ale populației, a fost înaintat Senatului și Camerei Reprezentanților un voluminos proiect de lege (680 de pagini), pentru combaterea pornografiei. Despre aceste aspecte, despre campania-care se cere purtată împotriva poluării morale a societății americane scrie revista „U.S. NEWS & WORLD REPORT", din care reproducem extrasele de mai jos :„Reprezentanții industriei pornografice din S.U.A. se tem că în urma votării legii vor fi interzise filmele, cărțile și revistele cu un astfel de caracter, ceea ce ar diminua profiturile uriașe provenite din comerțul cu material pornografic. Autoritățile evaluează că numai veniturile realizate de filmele pornografice depășesc suma de 800 milioane dolari pe an. Milioane de dolari sînt obținuți din vînzarea diverselor cărți pornografice cu 10 dolari bucata, a biletelor de cinema cu 5 dolari și din frecventarea barurilor deocheate cu prețuri foarte piperate.
nule se înscriu pe linia îndeplinirii recomandărilor, a măsurilor stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, în vederea intensificării și diversificării conlucrării în aceste domenii. Evocînd contribuția activă pe care o aduce comisia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică. rolul sporit ce-i va reveni în viitor în această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că progresul economic al celor două țări socialiste frățești deschide perspectiva unei colaborări și cooperări tot mai largi și mai fructuoase, creează noi posibilități pentru adîncirea conlucrării multilaterale, în interesul dezvoltării construcției socialiste și comuniste în România și U.R.S.S., al ridicării bunăstării popoarelor noastre, al creșterii forței și influenței socialismului în lume.Este cunoscut faptul că in timpul lucrărilor sesiunii, președintele părții sovietice în comisia interguvernamentală româno-sovietică a fost primit, de asemenea, de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al României. Cu acest prilej, ca și în timpul tratativelor desfășurate între tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române in comisie, și M. A. Leseciko, manifestîndu-se satisfacția pentru rezultatele obținute in colaborarea economică dintre cele două țări, s-a pus accent pe necesitatea folosirii în mai mare măsură a posibilităților largi ale colaborării reciproce, posibilități subliniate de altfel cu ocazia convorbirilor anterioare purtate de președintele Consiliului de Miniștri al țării noastre cu tovarășul A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice.După cum rezultă din ansamblul problemelor abordate, cea de-a Vil-a sesiune a comisiei interguvernamen- tale româno-sovietice de colaborare economică se înscrie ca o importantă reușită pe calea adincirii și diversificării colaborării economice dintre România și U.R.S.S., în folosul ambelor noastre popoare, al întăririi socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat, 

al Republicii Socialiste România

nicia și dorința populației sale de a învinge cit mai curînd urmările grele ale trecutului colonial.Pe plan extern, Singapore promovează o politică de colaborare cu toate statele, indiferent de orinduirea lor social-politică. Așa cum se știe, între România și Singapore există relații de prietenie și cooperare, care s-au adîncit și diversificat an de an. Contactele la nivel guvernamental, care au avut Ioc, acordurile bilaterale semnate cu aceste prilejuri au marcat jaloane de seamă în evoluția pozitivă și amplificarea legăturilor româno-sin- gaporeze.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Singapore, poporul român adresează poporului singaporez călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace, progres și bunăstare.
giunile de deal și de munte. Vînt po
trivit, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura aerului va continua să 
scadă la începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 22 și 30 de gra
de, izolat mai ridicate. La București : 
Cerul va fi temporar noros. Ploaiej mai 
ales sub formă de aversă, îndeosebi în 
cursul după-amiezii. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura aerului va continua să scadă 
ușor la începutul intervalului.

Curtea Supremă a S.U.A. a adoptat o decizie, potrivit căreia, pină la adoptarea legii, măsurile luate împotriva flagelului pornografiei nu pot fi contestate sub pretextul încălcării constituției. Ca urmare, in diferite state ale S.U.A. sint întreprinse acțiuni dc stăvilire a răspin- dirii pornografiei. Astfel, autoritățile districtului De Kalb au închis un magazin ce desfăcea cărți și reviste pornografice. Unul din oficialii comitatului afirma cu prilejul luării acestei hotăriri : «Nu avem nevoie de o asemenea industrie». In statul Nebraska a fost înaintat un proiect de lege care prevede închiderea oricărei întreprinderi condamnate de două ori pentru comerț cu materiale pornografice. In urma aplicării legii poștale din 1971, îndreptate împotriva traficanților de materiale pornografice, numărul lor s-a redus la jumătate. Mulți dintre ei au fost deferiți justiției.Poliția locală și, in unele cazuri, agenții federali organizează raiduri pentru depistarea furnizorilor de materiale pornografice. Astfel, poliția din Washington a făcut o percheziție amănunțită în incinta unui magazin care conținea mii de cărți pornografice. La Newport Beach, California, poliția a capturat 1 000 de role de filme obscene împachetate în cutii de carton purtînd eticheta „Biscuiți".Traficanții de materiale pornografice și producătorii de filme obscene au început să fie' deferiți justiției. Prin hotărîrea unei instanțe judecătorești a fost interzisă la New York proiectarea unui film pornografic, iar producătorul acestuia a fost amendat cu 100 000 de dolari. Trei cinematografe care prezentau filme pornografice au fost închise la Huntsville, Alabama, iar un spectacol de teatru de același tip a fost interzis la Miami, Florida. Cîteva baruri deocheate au fost închise în California, iar proprietarii unei stații de radio din statul Illinois au fost amendați cu 2 000 dolari pentru transmiterea unor .emisiuni indecente. Măsuri similare s-au luat împotriva proprietarilor unor posturi de radio din orașe ca Los Angeles, New York, Detroit, Dallas, Memphis și Washington.Acțiuni îndreptate împotriva dezvoltării pornografiei au fost întreprinse și de cetățenii americani, in mod spontan, fără a se mai adresa autorităților. Astfel, cetățenii organizează pichete, purtînd pancarte protestatare în fața cinematografelor unde rulează filme licențioase. Mulți dintre participanții la pichetele organizate în orașul Detroit au , declarat : «Prezența cinematografelor pornografice in apropierea locuințelor noastre . constituie o amenințare pentru viața de familie. Femeile nu mai pot circula în siguranță pe străzi. Cei măi expuși sînt, insă, firește, copiii». Ca urmare a acestei campanii, două mari cinematografe din San Francisco au fost silite să-și Închidă porțile.



CAMBODGIA

PUTERNICE ATACURI AIE FORȚELOR PATRIOTICE 
IN JURUL PNOM PENHULU1

• Ocuparea stației radio-releu din apropierea aeroportului 
Pochentong • Pierderi grele suferite de trupele lonnolistePNOM PENH 8 (Agerpres). — în noaptea de marți spre, miercuri și în cursul dimineții, forțele patriotice cambodgiene au lansat atacuri deosebit de puternice asupra unui mare, număr de poziții lonnoliste din jurul. Pnom Penhului. acționînd in special in sudul și vestul capitalei khmere.
Patrioții khmeri *h atacat princi

palul. releu de transmisie radio al 
capitalei cambodgiene. situat în 
apropierea aeroportului internațio
nal Pochentong — anunță agenția Associated Press. Forțele patriotice 
au aruncat în aer o parte conside
rabilă a instalațiilor prin care se 
asigura legătura Pnom Pcnhuiui cu 
străinătatea și au oeupat clădirea 
principală a stației radio-releu. A- genția menționează că este cel de-al 
doilea atac din ultimele trei luni asupra acestui important centru de transmisie.Patrioții au lansat, de asemenea. 
»n atac asupra garnizoanei din 
Tuol Leap, la 17 kilometri de Pnom Penh, precum și asupra altor poziții ale trupelor lonnoliste care fac parte din perimetrul defensiv al capitalei.

Alte poziții fortificate ale trupelor 
regimului de Ia Pnom Penh au fost 
evacuate in zona satului Sala Krous. 
pe șoseaua națională nr. 1. iar pe 
șoseaua națională nr. 2. în preajma 
localității Prek Ho (la sud de Pnom 
Penh). trupele lonnoliste atacate de 
patrioții khmeri au suferit pierderi 
grele în oameni și materiale de 
luptă.Ca si In zilele precedente, miercuri, aviația americană a intervenit masiv în sprijinul trupelor lonnoliste. în zonele cate înconjoară t orașul Pnom Penh. Purtătorul de
PAKISTAN

Desemnarea candidaților
Ia apropiatele alegeri 

prezidențiale
ISLAMABAD 8 (Corespondență de la I.. Puținelu). — în alegerile prezidențiale care se vor desfășura în Pakistan, •îucepind drila, .10. august, și-au prezentat candidatura trei personalități ale ■ vieții politice din țară — informează un comunicat o- ficial difuzat la Islamabad. Potrivit comunicatului, in virtutea prevederilor noii constituții a țării, care intră în vigoare la 14 august, actualul președinte al Pakistanului. Zul- fikar Aii Bhutto, nu se va prezenta la alegerile prezidențiale, dar a 

tost propus. în schimb, de către Partidul .pakistanez al poporului, pentru funcția de prim-ministru.Partidul pakistanez al poporului — condus de președintele Zulfikar Aii Bhutto — a acordat lui Fazal Elahi. fost președinte al Adunării Naționale. învestitura de candidat în alegerile pentru funcția supremă in stat. Frontul unit al opoziției a avansat candidatura lui Amirzada Khan. membru al Partidului Național Awami. iar al treilea .candidat este Mohammed Salim, personalitate mai puțin cunoscută a vieții politice pakistaneze.La Islamabad s-a făcut, totodată, precizarea că viitorul președinte al țării va fi desemnat de Adunarea Națjonală și Senat, reunite într-o sesiune specială. Partidul pakistanez al poporului dispune de 130 din cele 191 de mandate de deputați in cele două camere ale parlamentului.
A mai rămas doar 

o lună pină la începerea uneia dintre cele mai complexe confruntări comerciale postbelice- dintre principalele țări industriale din Occident : negocierile • multilaterale din cadrul G.A.T.T. (Acordul general pentru. tarife .și comerț), care se vor deschide in septembrie la Tokio *). „în așteptarea lor. scrie revista franceză „Entreprise", la Washington, la Bruxelles („cartierul general" al Pieței co- ,mune) și la Tokio, fiecare își curăță armele și caută cu însingurare flancul pe care va trebui atacat adversarul".Miza noii runde de negocieri comerciale din cadrul G.A.T.T.— a șasea de la crearea acestui organism — este deosebit de mare. Peste o treime din volumul investițiilor a- fectate industriei prelucrătoare din țările occidentale dezvoltate sînt orientate spre producția de mărfuri destinate exportului.
•) La negocierile de la Tokio. urmează a fi abordate nu numai probleme care interesează țările industrializate, ci ansamblul problemelor comerciale care privesc pe toți membrii G.A.T.T., inclusiv țările în curs de dezvoltare. La acest din urmă aspect nu ne referim în articolul de față.

De aici însemnătatea pe care o au pentru ele extinderea piețelor de desfacere, eliminarea obstacolelor din calea comerțului internațional.- stimularea conjuncturii economice. Realizarea a- cestor obi ective nu este lipsită de dificultăți. „Statele U- nite. Europa „celor nouă" și Japonia — relevă ziarul „France

Soir" — trebuie să-și reconsidere relațiile reciproce țînînd seama că fiecare urmărește să fie competitiv în raport cu celălalt pe piețele internaționale, dar, in ultima vreme, se constată o accentuare a tendințelor protecțio- niste". Sub imperiul acestei necesități, țările occidentale — la propunerea Statelor Unite — au ajuns, in urmă cu doi ani, la un acord privind inițierea unor ample negocieri în cadrul G.A.T.T., al căror scop este reducerea substanțială a tarifelor vamale Ia mărfurile industriale, atenuarea

cuvînt al Pentagonului, generalul Daniel James, a declarat că bombardamentele strategice și tactice e- fectuate deasupra teritoriului Cam- bodgiei de către aviația americană s-au intensificat în ultimele zile, a- tingind, miercuri, nivelul cel mai ridicat din ultima lună.Pe de altă parte, agenția France Presse anunță că. la 8 august, un avion american neidentificat a lansat, din greșeală, pentru a treia oară, bombe asupra unor zone locuite. aflate sub controlul administrației lonnoliste. Purtătorul de cuvînt al ambasadei americane din Pnom Penh a declarat că nu cunoaște numărul victimelor și nici locul exact unde au căzut bombele.
Premierul Suediei 

se pronunță pentru 
încetarea imediată a 

bombardamentelor americaneSTOCKHOLM 8 (Agerpres). — în cadrul unei reuniuni a Partidului social-democrat din Suedia, organizată în, orașul Sundsvall, din nordul țării, premierul suedez Olof Palme s-a pronunțat din nou pentru oprirea imediată a bombardamentelor întreprinse de aviația militară a Statelor Unite asupra Cambodgiei, relatează agenția United Press International.Referindu-se la termenul de 15 august, convenit intre președintele Nixon și Congresul S.U.A. pentru încetarea bombardamentelor, premierul suedez a arătat : „O săpiămină în plus de bombardamente nu se poate solda cu noi victorii pe plan militar. Bombardamentele nu aduc mai multă securitate lumii și nu aduc lumea mai aproape de pace".
Întîlnire libanezo-siriană consacrată

problemelor de frontierăBEIRUT 8 (Agerpres). — Miniștrii de-externe ai Libanului și . Siriei se vor întîlni. la 9 august, într-o localitate situată la frontiera dintre cele două țări pentru a examina o serie de probleme bilaterale — anunță Agenția națională libaneză de informații, reluată de agenția U.P.I. Cercurile politice din Beirut citate de agențiile respective apreciază că cei doi miniștri de externe vor aborda în principal probleme legate de posibilitatea redeschiderii frontierei
CONVORBIRI LIBIANO - EGIPTENETRIPOLI 8 (Agerpres). — în capitală Libiei au continuat, marți, convorbirile între delegația egipteană condusă de Abdel Kader Hatem. vicepremier pentru cultură și informații, și delegația libiană condusă de premierul Abdel Salem Jaloud, consacrate examinării problemelor realizării proiectatei uniuni intre. Libia și Egipt.Intr-o declarație reluată de agenția M.E.N., Abdel Kader Hatem a afirmat că. în cursul discuțiilor purtate, -au fost evocate măsurile adoptate după convorbirile de la Cairo 

apreciabilă a barierelor netarifare (de genul contingentărilor la importuri) și stimularea comerțului cu , produse agricole...Intenții lăudabile, scrie ziarul „Washington Post", dar ce păcat că ele sînt doar... intenții". într-adevăr, sfera contenciosului comercial interocci- dental este foarte largă și cuprinde proble- 

CONTENCIOSUL COMEOML H0CCI0ENTA1
IN FOTA RUNDEI DE LA TOKIO

me deosebit de controversate. Cu dolarul devalorizat în două rînduri (într-o proporție. cumulată, de 20 la sută), cu monedele celor mai importanți concurenți revalorizate cam în aceeași proporție — toate a- ceste realinieri monetare acționînd in direcția sporirii competitivității mărfurilor americane — Statele Unite sînt, firește, în măsură să solicite o asemenea „dezarmare" vamală. Washingtonul urmărește. prin aceasta, în principal, două scopuri. Pe de o parte „topirea" uniunii vamale a Pieței comune

în Comitetul Economic 

al ECOSOC 

Cereri privind 
sprijinirea eforturilor 

țărilor in curs 
de dezvoltare 

în vederea accelerării 
progresului lor economicGENEVA 8 (Agerpres). — 'Comitetul Economic al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), care iși desfășoară lucrările la Geneva, a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție — inițiat de delegația română împreună cu delegațiile din Algeria, Argentina. Canada, Chile, Peru, Pakistan, Turcia. Tunisia. Iugoslavia și Zair —' asupra rolului științei și tehnologiei moderne in dezvoltarea națiunilor.Ideea de bază a rezoluției o constituie necesitatea intensificării cooperării internaționale și. în acest context. întărirea rolului O.N.U. prin adoptarea unor măsuri adecvate, pentru a sprijini eforturile țărilor în curs de dezvoltare in vederea accelerării progresului lor economic și social.Rezoluția cere țărilor dezvoltate să acorde asistență țărilor în curs de dezvoltare pentru ca acestea să-și accelereze procesul de pregătire a cadrelor calificate, să-și consolideze instituțiile științifice, să beneficieze de transferul de tehnologii pe bază echitabilă și nediscriminatorie..Plinind în evidență necesitatea unei mai bune coordonări a activității diferitelor organe din sistemul O.N.U. în domeniul științei și tehnologiei. activitate care trebuie armonizată și integrată într-o politică unică a Națiunilor Unite în acest domeniu, rezoluția cere Comitetului O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnologiei la dezvoltare • să examineze posibilitatea convocării unei conferințe internaționale a O.N.U. pentru știință și tehnologie.

dintre Liban și Siria. închisă traficului-de la 8 mai de către autoritățile de la Damasc, in urma incidentelor care au avut loc între armata libaneză și unități ale organizațiilor palestinene staționate pe teritoriul Libanului.Contacte preliminare. consacrate aceleiași probleme, amintește U.P.I., au mai avut loc între cele două părți, mai ales după instalarea guvernului premierului Takieddine Solh.
dintre președinții Anwar Sadat și Moamer Geddafi. Totodată, a fost creată baza necesară pentru aplicarea Declarației de Ia Benghazi și a hotăririlor luate în cadrul dialogului în problema uniunii. Concluziile elaborate sub forma unui proiect de declarație urmează să fie înaintate Comandamentului politic unificat, a adăugat el.Pe de altă parte, președintele Moamer Geddafi l-a primit, marți, la sediul Consiliului Comandamentului Revoluției, pe Abdel Kader Hatem.

într-o zonă interoc- cidentală a liberului schimb, știut fiind că cercurile economico- finănciare din S.U.A. consideră Comunitatea Economițră Europeană ca o grupare economică apărată de un zid protectionist greu de străpuns, care afectează interesele comerciale americane. Pe de allă parte, cercurile econo

mico-financiare din Statele i Unite urmăresc deschiderea pentru produsele proprii a porților pieței nipone pină acum destul de bine ferecate : nivelul mediu al tarifelor vamale japoneze este în prezent cel mai ridicat — 9.7 la sută, față de 7.1 la sută, cit este cel al S.U.Ă., și de 6 la sută, cel al Pieței comune.Toate aceste probleme au fost abordate, pînă acum, în cadrul unei suite de întîlniri la nivel înalt și de negocieri „în triunghi" j (S.U.A. —Piața comună — Japonia), iar apoi în

comitetul de pregătire a conferinței de la Tokio, care a adoptat recent un proiect de declarație ce va fi înaintat miniștrilor prezenți în capitala niponă. Documentul a- mintit reliefează în mod pregnant pozițiile divergente ale S.U.A. și C.E.E. asupra rolului problemelor monetare în relațiile comerciale in-

ternaționale și in confruntarea de la Tokio.Exponenții Pieței comune susțin că politica de liberalizare a comerțului internațional nu poate fi promovată cu succes în absența unor’ eforturi paralele, vizînd edificarea unui sistem monetar eficient, care să pună economia lumii occidentale la adăpost de valul tulburărilor și dezechilibrelor ce s-au manifestat în ultimii ani. Eroziunea dolarului, apreciază de asemenea specialiștii de la Bruxelles, oferă Statelor Unite avantaje mult mai mari decît

Guineea-Bissau. Luptători ai forțelor de eliberare în timpul instrucției cu 
armameni și tehnică de luptă capturare de la trupele coloniale portugheze

Decalajele economice dintre țările membre
în dezbaterile conferinței Commonwealthului

5OTTAWA 8 (Agerpres). — Țările membre ale Commonwealthului vor menține în continuare sistemul de preferințe comerciale, existent în cadrul asociației, în ciuda faptului că Anglia a intrat în Piața comună, în- cetînd prin aceasta să beneficieze de avantajele preferențiale. Aceasta este principala concluzie degajată din dezbaterile celor 32 de șefi de stat și de guvern, participanți la lucrările Conferinței Commonwealthului de la' Ottawa, care au examinat, luni și marți, relațiile comerciale din cadrul comunității, precum și chestiunile financiare și tarifare. Dezbaterile pe această temă 'au relevat că intrarea Angliei în Piața comună creează o serie de dificultăți în comerțul unor state membre, în special țărilor in ■curs de dezvoltare, care exportă în , mod tradițional tinele produse de bază către Marea Britanie. Unii reprezentanți au menționat că, după aderarea Angliei la Piața comună, celelalte state vor trebui să se consulte pentru a-și salvgarda interesele lor economice prin cooperarea internațională și negocierea unor aranjamente specifice cu Comunitatea Economică Europeană. în vederea reglementării exporturilor lor viitoare.A fost exprimată părerea că viitoarele negocieri comerciale multilaterale sub egida G.A.T.T., ce se vor deschide la Tokio. in septembrie a., c., vor trebui să acorde o atenție particulară problemelor țărilor în curs de dezvoltare, prin elaborarea unor măsuri ■ in domeniul, comerțului care să răspundă intereselor acestor state. Aceste măsuri vor trebui să
H
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C.C. al P.C. BulgarSOFIA 8 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că, în ședința Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., a prezentat o informare privind întîlnirea prietenească a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din unele țâri socialiste care a avut loc in Crimeea. Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar a apreciat această intîlhire pentru rolul ei în întărirea multilaterală a relațiilor dintre țările socialiste, dezvoltarea colaborării dintre aceste state și unitatea partidelor frățești.
tot ceea ce membrii Pieței comune pot spera să obțină prin- tr-o negociere asupra tarifelor vamale in , cadrul G.A.T.T.Poziția S.U.A. este însă că măsurile comerciale trebuie să faciliteze, deci să preceadă, restabilirea e- chilibrului monetar. Aceasta ar corespunde unei orientări mai. vechi a Statelor Unite. care doresc să obțină de la principalii lor parteneri atlantici o Serie de avantaje comerciale în vederea redresării balanței de plăți americane,; al cărei deficit cronic stă la originile degradării continue a situației dolarului pe piețele monetare occidentale.Asupra altor puncte din proiectul de declarație, elaborat de comitetul pregătitor se observă un anumit, progres, care _ pare să indice o poziție mai conciliantă a S.U.A. Acesta este cazul. în special, al spinoasei probleme privind comerțul cu produse a- gricole. Dată fiind însă situația monetară a lumii occidentale, faptul că problemele deosebit de complexe generate de a- ceasta nu se pot soluționa peste noapte, experții G.A.T.T. se așteaptă ca runda care începe la Tokio să dureze timp îndelungat.
GJs, CERCELESCU 

conducă la un comerț internațional echitabil, nediscriminatoriu, „evitîn- du-se situația în care statele industrializate ar deveni și mai bogate, iar țările în curs de dezvoltare și mai sărace".O temă abordată de țările afro- asiatice a fost aceea a decalajelor economice mari din cadrul Commonwealthului. preconizîndu-se un asemenea curs al relațiilor intercomu- nitare care să contribuie la diminuarea discrepanțelor existente. Pe această linie, s-a sugerat înființarea unui birou economic în cadrul Secretariatului general al Commonwealthului, însărcinat cu centralizarea asistenței economice și repartizarea echitabilă a fondurilor. în legătură cu problema ajutorului e- conomic, reprezentanții unor țări in curs de dezvoltare au opinat pentru sporirea cotelor de asistență și a investițiilor prin forme multilaterale, alături de cele acordate pe cale bilaterală. De asemenea, conducătorii unor țări in curs de dezvoltare au ridicat problema democratizării instituțiilor financiare existente și a unei reforme fundamentale a sistemului monetar internațional.în continuarea dezbaterilor s-a trecut la examinarea problemelor africane, îndeosebi a politicii rasiste a guvernelor Africii de Sud și Rhodesiei.
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agențiile de presa transmit:
Ministrul secretar de sta! 

la Ministerul Comerțului 
Exterior, Nicolae M. Nicolae, a conferit. în timpul vizitei întreprinse în Irak, cu ministrul economiei din țara-gazdă. Hikmat al Azzawi, in legătură cu aspecte referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări. Ministrul irakian al. economiei a o- ferit un dineu în onoarea oaspetelui român, la care au participat funcționari superiori din ministerele economiei și de externe. Convorbirile și dineul au decurs intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie.

Secretarul executiv al 
celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, desemnat de guvernul elvețian, in persoana ambasadorului Andre Do- minice, a obținut acordul tuturor statelor participante la reuniune. Ambasadorul Andre Dominice. care a fost reprezentantul Elveției pe lingă Consiliul Europei, este, în prezent, șeful misiunii permanente elvețiene pe lingă organizațiile internaționale din Geneva.

Raport al O.N.U. 
privind accidentele ' 

rutiere
NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager

pres): — Un raport întocmit de 
organele specializate ale O.N.U. 
arată că in cursul anului 1971, 
în întreaga, lume și-au pierdut 
viața în accidente rutiere peste 
250 000 de persoane, iar alte 7,5 
milioane au fost rănite.

Aproximativ 45 la sută din 
cazurile mortale survenite în 
aceste accidente au revenit ta
rilor europene, 28 la sută Ame
rica de Nord, iar restul de 27 
la sută celorlalte regiuni ale 
lumii.

Un alt bilanț, privind valoa
rea daunelor provocate de ac
cidentele rutiere care s-au pro
dus in Statele Unite in anul 
1970, relevă că ansamblul aces
tor pierderi se ridică la uriașa 
sumă de 13,6 miliarde dolari. 
Pentru același an, echivalentul 
pierderilor înregistrate în ță
rile europene reprezintă unu la 
sută din venitul lor național 
brut.

Experții O.N.U. pledează pen
tru un program internațional de 
durată, menit să promoveze 
securitatea circulației rutiere.

1N ȚĂRILE AMER1CII LATINE
CHILE : Măsuri hotărite pentru normalizarea 

situației interneSANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — Guvernul Unității Populare adoptă măsuri hotărite pentru normalizarea situației interne în urma declanșării grevei ilegale de către organizațiile patronale din transporturi. După cum a declarat ministrul lucrărilor publice și transporturilor, Humberto Martones. Confederației proprietarilor de autocamioane i-a fost retrasă personalitatea juridică, fiind desființată în virtutea legii. Totodată, președintele a- cestui așa-zis sindicat patronal, Juan Nicanor Jara, împreună cu alți membri ai conducerii au fost a- restați și puși la dispoziția Curții Supreme de Justiție pentru încălcarea legii privind securitatea internă a statului.în ceea ce privește situația din transporturi, crește numărul camioanelor care ajută la aprovizionarea cu materii prime și eu produse necesare populației. Un aport deosebit in sprijinirea măsurilor guvernului l-au adus miile de muncitori,
ECUADOR : Partidul comunist sprijină politica guvernului 

de apărare a intereselor naționaleQUITO 8 (Agerpres). — Partidul Comunist din Ecuador sprijină guvernul condus de generalul Guillermo Rodriguez Lara în politica sa de apărare a intereselor iraționale — a declarat, într-o alocuțiune, rostită în orașul Guayaquil, Pedro Antonio Saad, secretar general al C.C. al P.C. din Ecuador. în acest sens. Pedro Antonio Saad a apreciat, între factorii pozitivi ai politicii guvernului
PERU : Peste 5,5 milioane 

de hectare — distribuite 
țăranilorLIMA 8 (Agerpres). — De la a- doptarea, în iunie 1969, a legii privind reforma agrară, țăranilor peruani le-au fost distribuite pămin- turi însumind peste 5.5 milioane hectare de teren agricol, iar pînă in anul 1974 totalul terenurilor distribuite în cadrul reformei agrare din Peru urmează să se ridice la 9 milioane de hectare.Paralel cu adoptarea și aplicarea legii privind reforma agrară, in Peru a fost introdus invățămîntul elementar și mediu gratuit — măsură de o deosebită importanță pentru o țară care a pornit pe calea unor prefaceri adinei, moștenind din trecut o populație in care procentajul celor lipsiți de știința de carte se. ridică la 75 la sută.

Primul-secrotar al C.C. al
P.C. Bulgar, P^Ședinlele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit, miercuri, la Varna, pe Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. alPartidului Celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al guvernului R. D. Vietnațn. care face o vizită in Bulgaria, în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornii, l-a primit la Kremlin pe Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al Iranului, care face o vizită in Uniunea Sovietică. la invitația guvernului acestei țări.

Stabilirea de relații di
plomatice între R.D. Germa
nă și Senegal. Leopold senghor, președintele Senegalului, a anunțat, marți, decizia guvernului țării sale de a stabili relații diplomatice cu R. D. Germană — se arată intr-un comunicat oficial dat publicității la Dakar.

Ministrul de externe al 
Argentinei, Albert0 Vignes ! a primit pe Li Si Fu, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile economice cu străinătatea al R. P. Chineze, care întreprinde o vizită în această țară. Au fost abordate diferite aspecte ale extinderii și diversificării relațiilor economice dintre cele două țări. Totodată, cele două părți au hotărit să deschidă cite o expoziție economică la Buenos Aires și Pekin.

Misiunea „SKYLAB"
HOUSTON 8 (Ager

pres). — După o pe
rioadă de odihnă pre
lungită, datorită obo
selii acumulate cu 
prilejul activității ex- 
travehiculare, cei trei 
astronauți ai misiunii 
,.Skylab-2“ și-au con
tinuat programul de 
experiențe. Owen 
Garriott a reușit să 
fotografieze cu ajuto
rul camerelor de luat 
vederi, instalate in 
telescopul solar, o im
portantă explozie in 
Soare. Protuberanta, 
formată în apropiere 
de centrul Soarelui — 
regiune considerată de 
specialiști ca fiind 
foarte activă — a fost 

înregistrată în condi
ții foarte bune. Gar
riott, specialist in 
aceste probleme, a ra
portat Centrului de 
control de la Houston 
că. in momentul ex
ploziei, laboratorul 
spațial se găsea in
tr-o poziție optimă 

, pentru observarea și 
înregistrarea feno
menului.

Colegii săi, Alan 
Bean și Jack Lousma, 
au efectuat o serie de 
experiențe medicale 
avind drept scop tes
tarea ■ adaptării or
ganismelor lor la sta
rea de imponderabi
litate, după 11 zile 
petrecute in spațiu.

funcționari și stud,enți care participă voluntar la operațiunile de încărcare și descărcare a mijloacelor de transport, la menținerea unui flux normai al producției.Pe de altă parte, secretarul general a.i. al C.C. al U.T.C. din Chile, Jose Beibel, a declarat că Uniunea Tineretului Comunist din Chile se, pronunță pentru un larg dialog cu Organizația tineretului creștin-de- mocrat. „în această etapă hotărîtoa- re, toate forțele democratice ale țării — a spus el — trebuie să se u- nească și să elaboreze, pe baza u- nor propuneri concrete, un program democratic care să împiedice orice provocare a reacțiunii și elementelor fasciste și să permită continuarea procesului revoluționar de transformări social-economice". Jose Beibel a relevat că, în prezent, au loc contacte la diferite niveluri între reprezentanți ai Uniunii Tineretului Comunist din Chile și ai tineretului d emocrat-creștin.
Lara. acțiunile hotărite in domeniul industriei petroliere — respectiv legea prin care companiile și r So- polurile străine au fost impu>.( ni- nor impozite progresive pe benă ...'iile realizate, iar unele contracte cu privire la concesiunile petroliere a- cordate de administrația anterioară au fost trecute sub controlul statului fără acordarea vreunei indemnizații.
BRAZILIA : Proiect de lege 
privind înființarea societății 

„Siderbras"RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Emilio Garras- lazu Medici, a trimis spre aprobare Congresului Național un proiect de lege privind înființarea societății ..Siderbras", care să asigure controlul direct sau indirect al statului in domeniul siderurgiei, informează a- genția Interprets Service. „Siderbras" va dispune de un capital inițial de 5 milioane de cruzeiros șl va funcționa sub îndrumarea Ministerului Industriei și Comerțului. Ea poate înființa filiale de profil și. de asemenea, poate participa la activitatea societăților mixte din sectorul industriei siderurgice.

In prezența secretarului 
general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre- ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și a altor conducători ■ . de partid și de stat, la Phenian s-a deschis Congresul republican al activiștilor din agricultură. La congres participă fruntași -în producție, reprezentanți ai organelor . de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. Congresul face bilanțul traducerii in viață a sarcinilor trasate agriculturii de Congresul al V-lea al partidului și va stabili măsuri pentru îndeplinirea lor consecventă.

0 nouă reuniune in cadrul consultărilor reprezentanților Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și cei ai administrației saigoneze, în conformitate cu prevederile Acordului de încetare a războiului și res lWd- lire a păcii în Vietnam, a avu /Ac miercuri în suburbia parifL nă La Celle-Saint-Cloud.
Lucrările celei de-a șa

sea plenare a Comitetului 
Central al Partidului Calea 
birmană spre socialism au luat sfirșit, la Rangoon. Ne Win, președintele partidului și prim- ministru al Birmaniei, a rostit o amplă cuvîntare consacrată problemelor și situației economice ale țării, modalităților de organizare și desfășurare a referendumului popular pentru aprobarea noii constituții și a alegerilor pentru organele locale ale puterii de stat.

Poliția rhodesiană a făput uz de bastoane de cauciuc și cîini polițiști împotriva studenților care au organizat, marți, cea mai mare manifestație de protest față de politica rasistă a regimului minoritar.

Un alt punct din 
programul de lucru al 
astronauților a constat 
în acțiuni de cerce
tare și prospectare a 
resurselor natural? 
ale Pămîntului ‘ cu 
ajutorul aparatelor 
fotosensibile.

Activitatea celor 
trei astronauți s-a 
desfășurat in condiții 
normale datorită fap
tului că scutul ter
mic, instalat luni cu 
prilejul activității ex
travehicular  e, a făcut 
ca . temperatura din 
interiorul cabinei să 
scadă cu aproape 
cinci grade.
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