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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

O cerință dictată de rațiuni multiple: apropierea toamnei, termenele scadente din planul de investiții, dezvoltarea mai rapidă a creșterii animalelor
Chemarea adresată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constructorilor de pe șantiere, muncitorilor din industria construcțiilor de mașini, a materialelor de construcții de a-și concentra eforturile spre recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții și de producție a avut un amplu ecou și în rîn- dul constructorilor de pe șantierele agriculturii. Realizarea numeroaselor obiective agrozootehnice impune o și mai amplă concentrare a forțelor umane și materiale, folosirea din plin a timpului de lucru, organizarea exemplară a muncii pe toate șantierele, asigurarea unui ritm înalt de execuție. O atenție specială trebuie acordată construcțiilor destinate zootehniei, recuperării restanțelor și terminării acestora cit mai repede.Pînă la data de 10 august a.c., la complexele zootehnice intercoopera- tiste planul anual a fost realizat în proporție de 54,4 la sută la construcții-montaj, ceea ce indică existența unor restanțe a căror lichidare necesită eforturi serioase, măsuri energice, operative, pentru intensificarea ritmului de execuție, pentru respectarea graficelor întocmite, edificatoare măsurile inițiate, timp de biroul Comitetului dețean de partid Constanța de organele agricole pentru pre

ritmuluirespectarea „ _ în acest sens sînt, credem, din ju- și

gătirea temeinică a investițiilor, începind cu asigurarea documentației, controlul permanent al desfășurării lucrărilor pe faze de. execuție, ceea ce, pînă la data de 10 august a.c., a dus la realizarea a peste 67,4 la sută din planul anual de construcții-montaj. Pe baza conlucrării strînse dintre constructori șl beneficiari au fost concentrate mai multe forțe pentru realizarea, în devans, a unor obiective importante. ~ dovadă cu care ducerea ducerii crește tr-un timp cit mai scurt. Complexul pentru îngrășarea taurinelor de la Osmancea, de pildă, cu o capacitate de peste 5 000 capete, a început să fie populat și să producă încă din acest an, în loc de anul viitor. , La construcția acestui obiectiv un fol important au muncitorii și specialiștii întreprinderii județene de construcții Constanța — unitate, puternic sprijinită de organele județene pentru a putea realiza integral și la timp investițiile prevăzute, fără a se mai apela la angajarea de lucrări de către unitățile din subordinea diferitelor ministere.O bună experiență în privința accelerării ritmului de execuție și devansării graficelor pe diferite șantiere oferă, în acest an, și județul Caraș-Severin. Aici s-au în-

Este o ’ concludentă , a răspunderii se acționează pentru train viață a indicațiilor con- partidului nostru de a producția animalieră în-

„Presa șj radioteleviziun.ea și-au făcut un titlu tie 
onoare din oglindirea și dezbaterea problemelor actuale 
ale vieții economice și sociale, din susțirierea vastei 
munci politico-educative a partidului menite a ampli- 
lică participarea conștientă a plaselor la opera de fău
rire a soeiet&țiî socialiste multilateral dezvoltate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că, 
urpfînd înaltul exemplju p.e care îl dați întregii națiuni 
prin activitatea desfășurată în fruntea partidului și sta
tului, pentru continua dezvoltare economică și politico- 
socială a patriei, pentru întărirea prestigiului interna
țional <jl României, noi, ziariștii, nu ne vom precupeți 
eforturile în munca noastră cotidiană de informare și 
formare a opiniei publice în spiritul politicii șj idealu
rilor nobile ale Partidului Comunist Român, conducă
torul încercat al presei din Republica Socialistă 
România".

Din telegrama participant lor la adunarea festivă din 
Capitală cu prilejul „ZILEI PRESEI ROMÂNE"

po.rejlor județul etapa

Colectivul Uzinei „Unio" din Satu-Mare este ferm angajat în între
cerea socialistă în cinstea zilei de 23 August, asigurînd întreprinderi
lor miniere, ca și celor din industriile chimică și petrolieră, cantități 
din ce în ce mai mari de utilaje, realizate la înalți parametri tehnici 
și de calitate. în fotografie: imagine dintr-o secție a uzinei sătmărene

treprins acțiuni energice pentru terminarea îngrășătpriei de taurine la B.erzovia și pentru executarea devans a unor lucrări la ferma vaci și complexul pentru 600 000 de la Caransebeș. Ca urmare, pînă la 10 august planul anual de cop- strucții-montaj la obiectivele zootehnice din j-udeț s-a realizat în proporție de peste 80 la sută.Desigur, pot fi date numeroase alte exemple de felul celor amintite. Important este ca pe toate șantierele agriculturii să se asigure un ritm de lucru susținut, să se acționeze cu toate forțele pentru lichidarea restanțelor, pentru intrarea neintîrziaiă „în grafic" a lucrărilor și chiar devansarea execuției acestora. Aceasta se impune cu atit mai mult cu cit în unele județe e- xistă serioase rămîneri în urmă în ce privește realizarea investițiilor destinate zootehniei.Pe șantierul complexului mf,ercoo- peratist pentru din comuna Gh. Ialomița, — obiectiv a II-a care fusese intre în funcțiune trecut — planul anual de construcții-montaj, ..___ ...cepptul gcestei luni, nu a foșt realizat decît în proporție de o treime. Executantul lucrărilor — Grupul de șantiere Slobozia din cadrul Trustului d'e construcții industriale București — a promis că va mobiliza forțe suficiente pentru recuperarea Restanțelor. Numai că, pîrtă acum, promisiunile n-au fost onorate. Chiar dacă în totalul investițiilor de care se ocupă conducerea grupului de șantiere , amintit construcțiile destinate zootehniei nu au o pondere valorică mare, este imperios necesar ca toate contractele încheiate și angajamentele asumate să fie respectate, în această puternică zonă cerealieră a Bărăganului nu se poate admite ca producția de carne să nu fie realizată la nivelul posibilităților reale din cauza întîrzierii construcțiilor. Și la complexul de creștere a porci-

creșterea Doja, ' din planificat să mcă anul la lucrările pînă la îh-
Cu 18 zile 

înainte de termen

în întîmpinarea marii sărbători

ELANUL, HĂRNICIA Șl PRICEPEREA
ÎNFLORESC IN LUMINA LUI AUGUST

350 tone oxid de zinc și mari cantități de mașini. Intrarea în funcțiune a instalației de bicromat de potasiu, aplicarea unui complex de lucrări iii vederea îmbunătățirii tehnologiei de fabricație a sărurilor de bariu, carbid, bicromat de sodiu au stat Ia baza acestor succese înregistrate de chimiștii din Tirnăveni.

gistrează in aceste zile indici înalți de utilizare a instalațiilor și agregatelor, ceea ce se concretizează în energia electrică produsă pest.e plan. în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă în prezent, centralele electrice din acest județ au „pulsaț" in sistemul energetic național, în plus față de prevederile planului, mai mult de 88 milioane kWh energie electrică. în felul acesta, energeți- cienii băcăuani și-au realizat și depășit, cu 4 luni și jumătate mai devreme, angajamentul anual.

acțiunea de valorificare superioară a lemnului, de creștere a proporției lemnului de .l.ucju pentru furnire, cherestea, celuloză. Colectivul I.Bț-E.T. Focșani s^a angajat să obțină pînă la s.fîrșitul lunii august, peste plan, .5 400 mc bușteni rășinoase, fag, stejar pentru deru- laj și cherestea, 2 400 mc lemn pentru cons.trufții, înșemnate cantități de lerqp de mină, cherestea și alt.e s.qrtimente, în valoare to- ..tală de peste 6,8 milioane lei.
Suplimentar — 88 milioane 

kWh energie electrică

FOCȘANI (Corespondentul „Scîn- teii".. Ion Nlș.tor). — Colectivul de m'unfcitdri,''fehn,ieienj și 'ingineri al întreprinderii forestiere de exploatare și transporturi din județul Vrancea a îildgplinit, cu 18 ■ zile înainte de termen, sarcinile pianului de producție pentru primele 8 luni ale anului. în întrecerea socialistă s-au evidențiat în mod deosebit brigăzile din cadrul șantierelor de exploatare conduse de Ionel Galoju, Vasile Jitia, Ștefan Betze (secția Milcov), Ghiță Mitro- ceanu, Vasile Oancea, Gică Mehedinți (secția Soveja), Ion Porumb, Scarlat Mihăescu (secția Dumi- trești). în centrul preocupărilor muncitorilor forestieri vrînceni stă

Noi tipuri de strunguriîn nomenclatorul întreprinderii de strunguri din Tirgoviște, aflată in cea de-a doua etapă de dezvoltare. vor fi in curind incluse in fabricație de serie noi produse’ cu parametri tehnici ,și funcționali competitivi. între acestea se remarcă strungurile „Saro“ 15 și 16, ajunse acum in faza de montaj general. Ele vor fi puse la dispoziția economiei noastre naționale încă din acest an, conform angajamentului luat de colectivul noii întreprinderi dimbovițene:(Agerpres)

->

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN COMERȚUL
Așa cum s-au angajat

simplul motiv că

PE SCHELELEHARGHITEI PROGRESUL
SE

o puternică pondere eco- progresulul

mine-care
al realizării ce muncesc

căruia zbu- astăzi
Linia de flotație de la minele din Bălan, întreprindere cu 

nomică în viața Harghitei

ROMAN IA
MONDIAL

Autoturismul „Dacia" 
la export
Cum lucrează delega
tul permanent în străi
nătate ?
Pe înțelesul tuturor 
Plățile internaționale 
Concret, despre corni 
siile de export-import 
din Constanța (Inter
venție tot mai activă, 
inițiativă și,., posibili
tăți încă neexplorate)
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BACĂU. (Corespondentul „Scîn- teii“, Gh. Baltă). — Energeticienii din județul Bacău întimpină ziua de 23 August cu realizări de prestigiu în întrecerea socialistă. Ca urmare a unor măsuri judicioase privind buna organizare a muncii și creșterea siguranței în exploatare, la termocentralele din Bor- zești și Comănești, ca și la hidrocentralele de pe Bistrița se înre-

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scîpteii", Deaki Lorand). — Res- pectîndu-și angajamentele asumate în întrecerea socialistă, chimiștii din Tirnăveni au realizat peste prevederile planului o producție globală de 16 milioane lei și o pro- ducție-marfă în valoare de 11,5 milioane lei. Depășirile se concretizează in 2 500 tone sulfat de aluminiu, 700 tone sulfat de sodiu,
IN PAGINA A IV-A 23 AUGUST

© UN BOGAT FILON DE INSPIRAȚIE AL ARTEI MILI
TANTE ® ACTUALITATEA ÎN FILM © CU MITURI DE

OCAZIE Șl TRISTEȚI CONFECȚIONATE, ARIPILE POE
ZIEI BAT ÎN GOL

Ținutul muntos al Harghitei, unic prin frumusețile șale și in spațiul s-a derulat o istorie ciumată, cunoașteputernice ritmuri înnoitoare. Ne inscriem și noi, reporteri ai „Scînteii", pe drumurile Ciucului, Gheorghie- nilor, Odorheiului Secuiesc, cu gîndul de a descifra din crîmpeie de viață, din’ tablouri de muncă, cîteva repere la o eventuală carte de istorie a ceea ce a devenit în anii socialismului județul Harghita.Tovarășul Ludovic Faze- kas. prim-secretar al co- 'mitetului județean de partid, ne introduce în universul creșterilor economice și sociale obținute în cei douăzeci și nouă de ani :— Anii aceștia ne apar ca tot atîtea coloane care susțin un edificiu monumental. Socialismul a înfăptuit enorm și aici, ca pretutindeni in țara noastră. Producția industrială din anul 1944 se realizează astăzi în mai puțin de 9 zile. Această cifră cuprinde numeroase obiective industriale noi, care au oferit locuitorilor din această parte a țării zeci de mii de noi

locuri de muncă. Ea sumează și imaginea rilor orașului Bălan, in urmă cu zece-doispre- zece ani abia intra cu adevărat in istoria industrială a tării, imaginea platformei industriale din orașul Gheorghieni — un oraș cu vechi tradiții muncitorești. Miercurea Ciuc a devenit, de asemenea,, oraș industrial. Au apărut în județul nostru întreprinderi industriale de importanță republicană, cum ar fi Fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc, Fabrica de mobilă din Gheorghieni, Filatura de lînă pieptănată Miercurea- Ciuc, Fabrica de ață de la Odorheiul Secuiesc, Fabrica de stofe pentru mobilă și țesături tehnice din Gheorghieni. Altele se află in construcție în actualul cincinal.Acest fapt confirmă realitate : investițiile distribuite în așa fel toate cele 9 orașe pe le are județul să fie cordate la ritmurile industrializării. De pi'ldă : în o- rașul Toplița se construiesc, în prezent, o fabrică de mobilă și una de plăci a- glomerate. Astfel vor fik
osînt Incit care ra

create în județul nostru peste douăzeci de mii de noi locuri de muncă. Ca urmare a procesului de industrializare, și în general a creșterilor economice, peste un sfert diin populația județului nostru s-a mutat în locuințe noi.
★...Orașul, a cărui existerjță a fost semnalată cu mai mult de 700 de ani în urmă. Gheorghienii, parcurge a- bia acum epoca adevăratei sale tinereți. Am pătruns in oraș prin cartierul „23 August". Ne oprim mai in- ■ tîi.aici. Aleile dintre blocuri sint populate de copii ; vîrstnicii se află, desigur, la lucru, în fabricile noi ale orașului. Căpătăm ci- teva relații de la cetățenii care ne ies în cale. Cel cu

care stăm de vorbă tocmai se ocupa cu importanta problemă a unei... trotine- îi cerem să ne acorde interviu. Ține însă să avertizeze că n-are. de- șase ani, că nu știete. un ne cit este un interviu...— Cum te cheamă ?— Szabo Vilmos.— Ce este clădirea peste drum ?Vilike privește albul imaculat al noii construcții pe care i-am arătat-o și răspunde repede :— A, casa aia mare,? Ce pentrusă fie, un cămin copii.— Unde lucrează tău ?— Da filatură.Mai tirziu aveam flăm că tatăl lui

ce
de

tatăl
să a- Vilike

este maistru. Interviul este întrerupt de apariția unui alt interlocutor. Adică a cuiva care ține să devină interlocutor și se așează in fața lui Vilike. Se numește Liliana Carmen Teodora Cristurean. Are tot șase ani. A mers pînă în vara asta la grădiniță ; a locuit, de curind, în altă casă, dar îi place mai mult aici, la bloc ; i-air plăcea să meargă la căipinul de peste drum, dar știți, școala... Alături, cineva se mută de pe un picior pe altul nerăbdare.— Mă cheamă Eniko renez, am cinci ani, și
Mihai CARANFIL 
BARTUNEK Istvan

cu
Team

(Continuare în pag a II-a)

Insurecția națională antifascistă armată de la 23 August, aducind poporului autentica @ libertate, a deschis epoca unei dezvoltări accelerate a națiunii române. Este bine cunoscut că, timp de multe secole. poporul nostru a avut de suferit de pe-urma dominației străine, ceea ce a încetinit dezvoltarea economică, a determinat o accentuată răminere in urmă față de alte țări care au beneficiat de condiții mai favorabile. înlăturarea acestei vicisitudini, do- bindirea unei reale independențe au asigurat poporului român accesul rapid pe drumul progresului.Cea mai importantă expresie a progresului o constituie faptul eă națiunea română a ajuns, din punct de vedere al orin- tiuirii politice, printre cele mai înaintate din lume. Inspiră pe drept cuvînt mindrie constatarea că o țară in care, pină acum trei decenii, persistau puternice rămășițe semifeudale. a ajuns la victoria deplină și definitivă a socialismului, pășind în etapa superioară, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Acest progres pe plan politic a fost factorul determinant al dezvoltării economice, care, la rindul ei. a constituit baza materială a întregului progres înregistrat de națiunea română in cei 29 de ani care au trecut de la eliberare.Decisivă pentru avîntul economic general s-a dovedit crearea industriei naționale, in primul rind a industriei grele. Ce ar mai putea spune azi, în fața evidențelor atit de pregnante ale realității, acei politicieni reacționari care calificau proiectele comuniștilor de industrializare drept „fanteziste" ! România anului 1973 dispune de o producție industrială de circa 25 de ori mai mare decit în 1938, anul cu producția cea mai înaltă din România burghezo-moșie- rească. Cum s-ar spune : România anului 1973 este egală cu 25 de Românii din vremea lui 1938. Ritmul de dezvoliare industrială pe care îl cunoaște România este printre cele mai înalte din lume.Dacă ar fi să facem calcule mai detaliate, pe ramuri și subramuri ale

industriei, practic ar fi aproape imposibil de stabilit o comparație între 1973 și 1938 dinpentru multe din ele termenul de referință privind trecutul este... inexistent. Abia în anii de după eliberare, pe măsura înaintării construcției socialiste, încep săiși facă apariția in anuarele statistice rubrici care vorbesc, de exemplu, despre industria rulmenților, tractoarelor, ma- șinilor-unelte. autocamioanelor și autoturismelor, construcțiilor energetice, electrotehnicii, aluminiului, îngrășămintelor chimice, petrochimiei etc.Se cuvine remarcată dezvoltarea susținută a acelor ramuri de vîrf ale progresului tehnic care sînt decisive pentru asigurarea unui progres rapid

Vezi „Scinteia" din 14 august 1973

îr. ansamblul economiei naționale — energetică, metalurgie, construcții de mașini și chimie. Faptul că încer- cind o comparație între anii 1973 și 1938. putem cita asemenea procente neobișnuite de dezvoltare — de 11 900 la sută pentru industria chimică, de 4 850 la sută la energia electrică, de peste 2 800 la sută la oțel etc. — vorbește de la sine despre avîntul pe care îl cunosc aceste ramuri.Aflată in continuă diversificare și modernizare, industria impulsionează în momentul actual dezvoltarea accelerată in toate compartimentele producției sociale, acționează ca un factor fundamenta! în realizarea e- chilibrului economiei noastre naționale. Tocmai existența industriei socialiste a constituit principala pir- ghie materială a cooperativizării a- griculturii, sprijinul hotărîtor al dezvoltării forțelor de producție în această importantă ramură a economiei. încheierea cooperativizării in anul 1962 a marcat o victorie epocală a. poporului român pe. drumul progresului și civilizației socialiste — generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie. Făurirea marii proprietăți agricole socialiste, sprijinul material și tehnic multilateral acordat de stat țărănimii, au creat condiții pentru creșterea producției agricole, pentru ridicarea bunăstării țărănimii. Este edi-

ficator că în anul 1972 producția agricolă a fost»de 3.3 ori mai mare decît în 1948, anul dinaintea începerii cooperativizării. în toți acești .ani. producția agricolă a sporit continuu. fenomen necunoscut de agricultura României antebelice ; dinamica foarte lentă și prăbușirile abisale ale ritmului constituiau in acele vremuri caracteristicile agriculturii românești.Revelator pentru dezvoltarea noastră economică in anii libertății este și faptul că progresul general este conceput ca o sumă a progreselor tuturor zonelor și județelor țării. Harta economică a țării este cea mai concludentă dovadă că nu există în prezent județ, oraș sau localitate mai puțin dezvoltate în trecut unde să nu se fi construit, în acești ani,- noi obiective industriale, noi e- dificii social-cultu- rale, ceea ce a determinat multiple consecințe binefăcătoare pe plan social. Promovind cu politica de reparti-economic și consecvență zare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul, țării, partidul a creat și consolidat 'însuși fundamentul economic egalității tuturor celor din patria noastră.Ca rezultat direct alrealizat pe plan economic, s-au înregistrat progrese considerabile pe linia creșterii nivelului de trai. Așa cum nu mai e de asemuit nivelul de dezvoltare economică a României de azi cu cel. din trecut, ■ la fel ■ nu se mai poate compara cu trecutul standardul de viață de astăzi al oamenilor muncii. Este o realitate palpabilă, materializată. într-o infinitate de aspecte pe care le vedem și Ie cunoaștem din viața de zi cu zi — de la cartierele și orașele noi, moderne, pînă la interiorul locuințelor • cu prezența bunurilor specifice unei vieți civilizate, de la îmbrăcămintea și pină la poziția sa Să nu neparte decît la faptul că in anii 1947— 1972 au fost construite la orașe și sate circa 3 milioane de locuințe —
alimentația cetățeanului mijloacele puse la dis- pentru odihnă și instruire, ducem cu gîndul mai de-

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)
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I peste gara Călan (Hunedoara) 
se ■ lăsase o noapte

Pe la ora ' unu și 
I urechea paznicului

fișiit suspect.

— Cine-i acolo ?
ț— Om bun. Aveți un foc ?
— Nu-fumez.

Păcat.. La ce oră pleacă 
trenul spre Petroșani 2

I Cinci să răspundă, dinspre bu
fetul gării, de mult închis, răz
bătu un zgomot și mai suspect. 
Iinedlat, paznicul dădu telefon 

! la. -miliție. „Omul bun“. care își
acoperea complicele din bufet, 
o -rupse la fugă. După el, și 

I celălalt. A urmat o urmărire
in noapte, de-a lungul - căi3 
ferate, ca-n serialul cu Man
nix. Pină la urmă, cei doi 

I fugari — Traian Bunacu și Con- 
I stantin Florescu din Petroșani 
* — au fost prinși. Trenul de Pe- 
Itroșani a plecat fără ei : li se 

schimbase ruta.

| Epilogul pa- 
| rahitismului

de catran, 
un sfert, 

desluși un

De trei ani, trei frafi — Va- 
leriu, Mitică și Nelu Alexan- 
drescu din Bîrlad — toți trei 
in vîrstă de peste 20 de ani — 
nit mai lucrează. Vegetează. Sub' 
privirile mirate, dar îngăduitoare 
ale' tatălui lor, pensionar. „Pro
gramul" celor trei : noaptea prin 
localuri și scandaluri, ziua somn 
și 'iincezeală. Pină deunăzi, cind 
Valeria, „operind" intr-un tren 
de noapte. a ajuns la lumina 
zilei — anchetat, condamnat. Mi
tică nu s-a lăsat mai prejos. Tot 
pentru o faptă asemănătoare a
primit o condamnare de 14 luni. 
Nelu, mezinul, mai „modest", a 
primit 6 luni. ~ 
parazitismului 
părintească.

Epilogul trist al 
oploșit în casa

— Bună ziua, dă-mi și mie o tărie, că-s obosit și vreau să mă pun pe picioare !— D-apăi, eu îți dau cu plăcere. Dar ce-ai zice matale și de niște găluște cu ouă și smîntină sau de o plăcintă cu mac, de-a noastră, bănățeană ?Dialogul acesta — auzit zilele trecute într-un bufet oarecare din Timișoara — m-a făcut să-mi rotesc încă o . dată, mai atent, privirea în jur. Pe un perete am remarcat un afiș : „Pentru sănătatea dv., medicul vă recomandă : nici o băutură alcoolică fără gustare". Pafcă-1 mai văzusem și în alte localuri din alte orașe. Dar în multe din ele mi se păruse ostentativ, discofdînd flagrant cu tot ce se întîm- pla in jur. Aici însă își găsise locul. De ce spun asta ? Pentru că existau și gustările, nu numai afișul, pentru că aveai ce să alegi și de unde să alegi.Așa DA alimentație publică — mi-am zis în gind. Te trag bunătățile de mi- necă, e curățenie ca la farmacie, ordine, liniște. Atmosfera e intimă, familiară. Toată lumea se poartă civilizat, politicos, ca acasă, pentru că se simte ca acasă....Așa că am pornit spre sediul I.C.L.S. Alimentația publică Timișoara să aflu „secretul". Am intrat și am întrebat de tovarășul director.— Nu e la birou, e pe șantier.— Unde pe șantier ?— Dacă vreți, notați : terasa „Trandafirul", bucătăria de bloc „Palace", Gospodina (Bistra, Timiș, Semenic sau Pălțjniș)... Mai urmau vreo . zece locuri. In cele din urmă l-am găsit pe tovarășul director, Grigore Robescu, la „Ceainărie". Stătea de vorbă cu muncitorii :— Măi nea Mitică, pe tavan n-ar fi mai bine să faceți ca dincolo ? Așa, un bob de orez.— Nu e bine tovarășe director, că se-mbîcsește rău de fum după aia.— Dar nu știi că aici n-o să se mai fumeze ca înainte ? Vine omul, < bpa un ceai, mănîncă o plăcintă caldă, schimbă o vorbă... Că de-aia am făcut din bar ceainărie.îl întrebăm :— Rețeaua dumneavoastră se înnoiește de la an la an ?

— Anul acesta, din cele 117 unități (restaurante, baruri, [unități de tip lacto-vegetarian, cantine- restaurant, autoserviri, magazine Gospodina, cofetării etc-.) vom moderniza, extinde și reprofila 18, iar la anul încă 20. Cu toate că este vorba de un volum destul de mare de lucrări, am căutat prin scurtarea termenelor de execuție, urmărindu-le la zi. să nu privăm pe cetățeni de bunele noastre servicii.'— Este vorba de lucrări obișnuite ?

în localurile noastre — în locul neisprăviților cu privirea tulbure de beție — pe gospodina căreia trebuie să-i venim în ajutor, pe tinărul grăbit să bea un ceai sau o cafea ■ fierbinte în drum spre serviciu, pe familiile venite cu mic cu mare să închine un pahar la o aniversare...Invitațiile amintite nu sînt simple vorbe. Sînt, pe lingă ospitalitatea proverbială a localurilor timișorene, un șir întreg de bunătăți ispititoare,. rumene și aromate — specialitățiSecretul... public ai alimentației publice timișorene: OSPITALITATEA
— Da și nu. Evident, în fiecare an, ca în orice casă, executăm și noi lucrări curente de întreținere. Anul acesta însă este vorba de Ceva în plus.— Anume ?— La nivelul municipiului, din inițiativa comitetului de partid, s-a pornit o acțiune de mare interes : depistarea și încadrarea în muncă a celor care-și irosesc timpul, tinerețea, sănătatea prin cafenele. E- ram datori și noi să contribuim, în felul nostru, la reușita acestei acțiuni. Așa că „am închis" politicos ușa acestor fluieră-vînt.— Cum ?— Simplu. Reprofilind o mare parte din unitățile noastre, redind circuitului comercial noi linii de autoservire, înființînd unități în sectoarele mai aglomerate ale orașului, organized secții de pensiune pentru elevi și pensiuni obișnuite. Invitind, deci.

ale bucătăriei bănățene și de pretutindeni, oferite într-o gamă variată, la prețuri accesibile. Numai în semestrul I al acestui an au fost introduse pe listele de bucate (și nu numai pe liste !), aproape 30 de noi sortimente « de preparate culinare. Dacă pentru introducerea preparatelor tradiționale, bucătarii și co- cofetarii timișoreni au a- pelat în general la metoda obișnuită (preluînd rețetele de la cei mai buni maeștri — gospodinele din oraș și din comunele județului), pentru produsele dietetice a fost nevoie de o colaborare strînsă cu cadre medicale de specialitate. Pină la sfirșitul lunii iulie, pentru noua unitate „Ceainărie" — împreună cu un colectiv de cadre medicale de specialitate de‘ la Spitalul nr. 1. condus de conf. dr. Gh. Băcanu, șeful clinicii de nutriție — cofetarii au pregătit încă 10 sor

timente de prăjituri dietetice. în rețeaua de alimentație publică din Timișoara se produc anual peste 800 sortimente de preparate culinare și 200 de prăjituri și dulciuri. Merituos, în același timp, este faptul că din totalul producției și desfacerii aproape 42 la sută reprezintă producția proprie (pondere superioară cu 7 procente mediei pe țară ■ și planului). în multe categorii de unități s-a ajuns chiar la procentaje mai mari : lacto-vegetarian 77,25 la sută : canti- ne-restaurant 73,51 la sută ; restaurante-autoser- vire 62,01 la sută ; cofetării 60.11 la sută ; patiserii 60,02 la sută,O mare atenție s-a a- cordat la Timișoara canti- nelor-restaurant. între conducerea intreprinderii de alimentație publică și conducerile fabricilor și uzinelor pe lingă care funcționează cantinele-reslau- ' rant s-a stabilit o colaborare permanentă și fructuoasă. Elocvent pentru aprecierea rezultatelor ni se pare faptul că de la preluarea acestor unități de către I.C.L.S., în 1971, numărul abonaților a crescut de Ia 3 400 la peste 7 000. în fiecare unitate sînt asigurate la alegere 2—3 meniuri, se practică de regulă comerțul volant, s-au înființat numeroase bufete de incintă. Urmărin- du-se permanent reducerea costului mesei, la Timișoara s-a hotărît ca pină în trimestrul IV al acestui an să se înființeze o carmangerie cu o capacitate de tranșare și fabricație a- nuală de 1 200 tone de carne și o gospodărie anexă cu 150 de porcine.— V-am ruga, tovarășe director, să ne mai răspundeți la o ultimă întrebare. Care este secretul faptului că intr-un bufet din piață, de exemplu, am văzut... ? (Și i-am povestit tovarășului director ceea ce am relatat la începutul articolului).— Omul potrivit la locul potrivit. Dragostea de meserie. Respectul față de munca ta și a celorlalți. Acesta este secretul, dacă vreți să-l numiți așa, și este, de altfel, identic cu secretul reușitelor din orice sector de activitate, de la orice loc de muncă.
Florin CIOBANESCU

/--------------------------------------------------
COMERȚUL VĂ REAMINTEȘTE:

A

Lac să fie Meșteșugarii din AlbaOdată cu lăsarea magazinul universal serii, la ..._o_______ ... . din centrulcomunei Bîcleș — Mehedinți se poate asculta un veritabil concert de broaște. ’ trage prin cate au înzestrat zih (dar cU' lipsuri) trâinide (dar prin ’ care apa nestingherită).

în serviciul

Tîrgul de vară durează
pînă la 1 septembrie

„Lacul" care a- broaș’tele a fost creat hărnicia constructorilor t noul cu un acoperiș și cucu împrejurimi intră în subsol ________ _______ _ Probabil că, fiind vorba de un magazin universal, s-au gindit că de-aia-i și zice „universal", ca să aibă de toate.___________________ ’ 1*N-au bănuit broaștele, intră

populației

In industria locală 
timișeană

BUNURI DE CONSUM 
ÎN PREMIERĂ

Pentru actualul sezon estival, întreprinderile producătoare din industria ușoară au pregătit o mai mare varietate de țesături uni și imprimate într-o gamă bogată de desene, o colecție de modele de confecții pentru toate virstele și toate gusturile, felurite tricotaje, încălțăminte — adecvate acestui a- notimp. De altminteri, cantitățile livrate comerțului de către întreprinderile industriale au permis ca organizarea tîrgului de vară să se facă in condițiile unei bune aprovizionări.Deci o ofertă atrăgătoare făcută clientelei, cu atît mai mult cu cit multe din aceste mărfuri se pot cumpăra, pină Ia 1 septembrie, la prețuri substanțial reduse, în medie cu 25 la sută. Care anume mărfuri beneficiază de prețuri reduse? Majoritatea articolelor de sezon : ro-
maga- bun ziduri

Cea mai tînără meșteșugărească U.J.C.M. Alba,

Chiar că, și ei...și broaște, odată cu la apă.
Vreți să vă

• V 9

calificați...

cooperativă din cadrul cooperativa „Constructorul" din Alba Iulia, unitate înființată anul trecut, execută o gamă largă de lucrări de construcții pentru populație, în prezent se află numeroși lucrători pe șantierele din localitățile Alba Iulia. Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș. Cooperativa execută pentru populație construcții de locuințe, reparații de clădiri, amenajări și anexe gospodărești, garaje, zugrăveli, parchetări, confecții metalice, prefabricate din beton, instalații sanitare, electrice și de încălzit. De asemenea. în cadrul cooperativei iși desfășoară activitatea și un atelier de

proiectare. în perspectivă, pentru diversificarea și ridicarea calității serviciilor prestate de cooperativă se prevede înființarea de; noi secții pentru prefabricate din beton armat, și . lărgirea gamei de confecții metalice. Pentru aceasta, se are în vedere utilizarea în mai mare măsură a resurselor locale de materii prime existente in cadrul județului. Toate lucrările de modernizare a ate’ie-C- lor de producție și unităților prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești din județul Alba se execută de către această cooperativă specia- 
11Z3ta' Ștefan D1N1CĂ

corespondentul „Scînteii"

instan
taneu ? cwîerOriekO

chil, bluze, fuste, compleuri, halate -din țesături de bumbac, din bumbac în amestec cu fire sintetice, din mătase sau relon ; pentru bărbați — pantaloni lungi și scurți, cămăși uni și imprimate, cu mînecă lungă sau cu mîneci scurte, bluzoane ; costumașe, rochițe, pantaloni de joc, șorțulețe și capoate pentru copii. Ansamblul poate fi vestimentar estival completat cu o pereche de sandale comode și ușoare, cu fețe din piele, piele sintetică, înlocuitori sau cu o pereche de pantofi cu fețe textile, apreciați pentru că sînt ieftini și igienici.Deoarece vacanțelor, comerciale interesați articole pentru o vacanță la mare : costume
ne aflăm în perioada reamintim că unitățile pun la dispoziția celor o largă varietate denecesare echipamentului

de baie, șepci și pălării de soare, diferite tipuri de sacoșe, articole pneumatice, jucării pentru apă, halate și rochii de plajă, cosmeticele de rigoare — creme, uleiuri și e- mulsiide asemenea, pentru un concediu la munte : pantaloni și șorturi, rucsacuri și saci de sport, diferite tricouri, articole pentru camping etc. Printre mărfurile care se vind cu prioritate în perioada tîrgului de vară se numără și uniformele școlare.Pentru a-i înlesni cumpărătorului accesul la obiectul care-1 interesează a fost îmbunătățită prezentarea la vînzare a produselor. De pildă, îmbrăcămintea este expusă pe talii și grosimi și nu pe categorii de prețuri.
R. Ș.

Aproape jumătate din producția de 1,5 miliarde lei realizată, in acest an, de întreprinderile de industrie locală din județul Timiș este asigurată :<Je A spctorul bunurilor de consum și prestărilor de servicii. Iată de ce preocuparea pentru înnoirea și diversificarea continuă a nomenclatorului de produse și sortimente destinate fondului pieței constituie,-; la ora actuală, o trăsătură definitorie a activității colectivelor de specialiști și muncitori din aceste unități.După cum ne spune tovarășul inginer Ioh Staicu, directorul general al grupului întreprinderilor de industrie locală — Timiș, numai în perioada care a trecut din acest an au fost create '40 de noi produse de larg consum. La întreprinderea „Banatul", bunăoară, specializată în fabricația de mobilier, au fost realizate, între altele, o cameră de lucru, o bucătărie demontabilă, 2 noi tipuri de biblioteci, diferite 'modele de scaune pentru copii și adulți — toate cu. caracteristici funcționale îmbunătățite, foarte .apreciate .de .cumpărători. •Noutăți oferă și întreprinderea ILCHIM : sacoșe de voiaj, perne decorative, modele noi de geamantane-genți etc.Gama produselor purtînd marca „Extraceram" s-a lărgit odată cu realizarea unui nou tip . de sobă de teracotă cu încălzire e- lectrică, a unor articole de menaj din ceramică brută, precum și a unor plăci de placaje din beton — imitație de marmură.De dată recentă sînt și unele produse realizate la întreprinderea „Electrometal". între acestea, se află plite electrice cu 1 și 2 ochiuri (cu și fără capac), soba electrică cu ventilator și o topompă cu o capacitate de litri,
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Intr-un singur an - 
1500 locuri în creșe 

și grădinițe
O valoroasă experiență 
edilitară a sectorului 6 

din Capitală

actualelor localuri. Lucrările de extindere le executăm cu fondurile a- probate de cetățeni în cadrul prevederilor Legii 20. Ele sint mai economicoase, după calculele noastre, cu 50 la sută decît construcțiile noi, fiindcă au toate utilitățile asigurate (apă, lumină, termoficare).Ce ziceți, tovarăși primari, n-ar putea fi prelliată și în sectorul sau în orașul dv., experiența sectorului 6 ?
C. P.

— La baza noastră de lingă centrala termoelectrică București-Sud.— Cînd ajung, totuși, la punctele de lucru, mijloacele de transport de care dispune șantierul ?— Să socotim : dacă vin Ia birouri în jurul orei 7, pe la 8 pot incepe lucrul Ia punctele unde au fost repartizate.— Nu s-ar putea face această repartizare direct de la garaj ?— Noi nu știm decît la sfirșitul zilei de muncă necesitățile de transport pentru a doua zi ale diverselor puncte de lucru. Așa că... tot aici, dimineața, trebuie să se facă dirijarea mașinilor.Evident, nu ne-a convjns acest ultim răspuns. Limpede este faptul că această stare de lucruri nu mai poate fi tolerată. Zeci de mașini parcurg, in fiecare zi. un număr a- preciabil de kilometri numai ca șoferii să afle... încotro trebuie să se îndrepte în acea- zi. Mai mult, nu sînt rare cazurile cînd autocamioanele sau macaralele, abia sosite de la baza de lingă C.E.T.-București-Sud, pleacă să lucreze la punctele de lucru amplasate exact în aceeași zonă. Deci, deplasări inutile, combustibil irosit, ore întregi de lucru nefolosite, ca să nu mai vorbim de poluarea și zgomotul provocate într-o zonă de locuințe deosebit de aglomerată, cum este Magistrala Nord-Sud. Și poate acestea pentru ce ? Pentru că — a- semenea poveștii cu muntele și Mahomed — unui funcționar îi este mai comod să stea in birou in centrul Bucureștiului și să repartizeze mașinile la lucru, decît să facă a- ceastă operație direct din garaj !
M. DAN

Pe tovarășul Costică Chițimia, primarul sectorului 6 din Capitală, l-am găsit analizind — împreună cu cițiva colaboratori — mersul lucrărilor destinate construcției și a- menajării de creșe și grădinițe.— Asigurarea unui număr cit mai mare de locuri in creșe și grădinițe ocupă un loc de frunte pe agenda problemelor sociale ale primăriei. Am elaborat un plan de măsuri eșalonat care prevede ca pină în 1975 să rezolvăm cel puțin 85 la sută din cerințele sectorului.— Cu ce- mijloace ?— N-am așteptat să rezolvăm a- ceastă problemă numai cu ajutorul investițiilor. Noi am considerat că trebuie făcut apel și la alte soluții gospodărești, mai avantajoase. Vom asigura, pe, această cale, pînă la finele anului, încă 1 500 de locuri în creșe și grădinițe.— Care sint aceste soluții ?— în primul rind, amenajările : am depistat pe teritoriul sectorului o serie de imobile (foste depozite, garaje, magazii, sedii de instituții) pe care, prin reparații și dotări corespunzătoare, le-am transformat în creșe și grădinițe cu nimic mai prejos decît cele noi. în al doilea rind, prin extinderea capacității — acolo unde condițiile "Permit — a

Ca în povestea 
cu muntele...Autocamioane, autobasculante, microbuze, autoateliere, trailere de mare capacitate, automacarale, I.M.S.-uri, motoare ambalate la maximum, șoferi care se strigă, și, atunci cind nu se mai înțeleg in tot acest vacarm, claxonează, claxonează cu frenezie... Unde se petrec toate acestea ? Chiar în inima Bucu- reștiului, la numai citeva sute de metri de Piața Unirii, pe strada Poterași !Pînă la un anumit punct, lucrurile sînt clare : pe strada Poterași își are birourile un șantier al întreprinderii „Electromontaj". Dar mașinile, ce caută mașinile — cu zecile — la birouri ?— Zilnic, repartizăm mijloacele de transport de care dispunem in diversele puncte de lucru, dispersate in toată Capitala — ne explică ing. Victor Florescu, șeful șantierului.— Unde sînt garate noaptea a- ceste camioane, furgonete, basculante ș.a. ?

mult,nu depentru a scă- t.___ r__________  ., loan Șimăn-dan din Arad (str. Lacului nr. 3) p și-a adus aminte că are niște hirtii pe care le-ar putea preschimba in niscai sute și mii. „Hîrtiile" erau vreo 50 de „certificate de muncitor calificat" (toate in alb), pe care le sustră- seșe încă de pe vremea cind lucra' la întreprinderea de cariere și balastiere din Aradul Nou. Le-a pus cu grijă în buzunar și ...a pornit-o cătinel prin Arad, Sîntana, Ineu și Curtici, în căutare de amatori de a se califica... instantaneu ! Pe cine-1 ochea, îl și întreba : „Măi, tu ăsta, frumușel.' Te văd cam tinerel. Vrei să te fac zidar sau timplar ? Dar mecanic ? Dar dulgher ? Poftim certificat semnat și parafat". Printre cei momiți, contra sumei de 1 000 și 
2 000 lei, s-a ivit și un „îndărătnic", care i-a întocmit I.Ș. tot un fel (dar altfel) „certificat de calificare" : infractor.

■ Pensionat, pină ,;pe caz de boală", pa de plictiseală,

lui de de
Fapt divers...
inversBiletele pentru autobuzul de pe ruta Ploiești Sud—Ciorani— Sălciile (cu plecare la ora 24) șe vînduseră de mult și tot de multă vreme, peste ora fixată, vehiculul era așteptat să parcheze la peronul indicat. îngrijorați, călătorii au tot întrebat, pe mai- marii autogării, de soarta autobuzului. într-un tirziu, călătorii au aflat — și, stupoare ! — de la ei au aflat și cei de la biroul de mișcare, că autobuzul plecase de la alt peron, lăsîndu-și pasagerii... de căruță. Și au mai aflat călătorii, de la dispeceratul autogării, că acesta nu este singurul caz de indisciplină flagrantă, J- ririlor i nostru multă marii foarte < șoferii divers".Să înțelegem cumva că la au- .. ................................. e

de încălcare, a îndato- de serviciu. La rindul am aflat — cu și mai surprindere — că mai- autogării s-ar bucura dacă i-am încondeia pe vinovați intr-un „fapttogara din Ploiești disciplina privită ca un... fapt divers ?
Rubrică redoctotă de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

Răspunsuri la întrebările 
cititorilor• ÎNFIEREA. Cititorilor Nicolae Stama- te din București, loan Negruțu din Oradea, Marioara Nistor din comuna Roata, județul Ilfov, care ne-au solicitat lămuriri în legătură cu înfierea, persoanele ce pot in- fia, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru aprobarea cererii de înfiere etc., le răspundem următoarele 1înfierea, potrivit Codului familiei, se face numai în interesul celui înfiat. Prin aceasta se urmărește a se da posibilitatea, mai ales copiilor fără părinți, să fie crescuți și educați într-o familie în stare să le a- sigure condiții corespunzătoare pentru dezvoltarea lor. în conformitate cu art. 67 din Codul familiei, numai minorii pot fi înfiați. Prin excepție, poate fi înfiată și o persoană majoră, dacă, în timpul minorității, a fost crescută de cel care doreȘte să o înfieze.Pot înfia numai persoanele majore, capabile să-și îndeplinească sarcinile în ce privește ocrotirea minorului, creșterea și e- ducarea acestuia și care sînt cu cel puțin 18 ani mai în vîrstă decît cei pe care vor să-i înfieze. înfierea între frați este interzisă.Organul competent să rezolve cererea pentru încuviințarea înfierii este autoritatea tutelară de la domiciliul celui care înfiază. Odată cu cererea, autorității tutelare i se vor prezenta următoarele acte : declarațiile de consimță- mînt din partea înfie-

torilor (cind înfiază numai unul din soți este necesar și con- simțămîntul celuilalt soț), a părinților firești ai copilului ce urmează a fi infiait și a a- cestuia din urmă, dacă a împlinit vîrsta de lo ani ; certificatul de căsătorie al înfietori- lor ; certificatele de naștere ale infietorilor in copie legalizată pentru dovedirea diferenței de vîrstă și gradului de rudenie dintre în- fietor și înfiat; certificatele privind starea sănătății infietorilor, eliberate de circumscripția medicală respectivă ;. adeverința din cîmpul muncii a infietorilor și părinților firești ai copilului cu dovada salariului ; declarația Infietorilor că nu au suferit pedepse penale ; certificatul de căsătorie al părinților firești în copie legalizată ; orice alte acte din care să reiasă că cei ce înfiază prezintă toate garanțiile pentru a asigura copilului o creștere și educație corespunzătoare.Autoritatea tutelară se pronunță asupra cererii printr-o decizie motivată, de încuviințare sau respingere a înfierii. O asemenea decizie poate fi contestată la organul administrativ ierarhic superior celui care a emis-o. Prin înfiere, înfiatul dobîndește numele celui ce înfiază, nume ce va fi menționat, obligatoriu, în decizia de încuviințare a înfierii. (Autoritatea tutelară poate aproba ca înfiatul să continue să poarte vechiul nume adău- gindu-1 la cel dobîn- dit prin înfiere). Celui înfiat i se elibe

rează un nou act de stare civilă..• Alocația de stat pentru copiii celor care satisfac serviciul militar in termen, ale căror soții nu sînt salariate, se va plăti prin organizațiile socialiste de stat la care au lucrat înainte de încorporare. Dacă la data încorporării nu făceau parte din categoriile beneficiarilor de alocație, militarii în termen vor primi alocația pentru copii prin centrele militare. (Am răspuns cititoarelor G. Marian din Galați, M. Ștefănescu din Ploiești si E. Ale- xiuc din Brașov).• Se consideră îndreptățiți la alocația de stat, în aceleași condiții cu copiii năs- cuți din căsătoria părinților (art. 12 din decretul nr. 285/1960, republicat), copiii în- fiați. copiii din a- fara căsătoriei ai mamei sau ai tatălui, dacă au fost recunos- cuți sau. li s-a stabilit filiația prin hotărîre judecătorească ; copiii născuți din căsătoria anterioară a unuia din soți, aflați în îngrijirea lui; copiii crescuți de către familiile ce se încadrează în categoriile beneficiarilor de alocație (angajați cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, pensionari etc., prevăzuți la art. 1 din decret), dacă au fost încredințați spre creștere de organele competente. (Răspuns la scrisorile adresate redacției de A. Ștefan din comuna Crevenicu — Teleorman si I. Teodorescu din Iași).
Gheorqhe 
PÂRVAN

pentru uz gospodăresc. mo-800
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)să merg la cămin ; am și fost acolo...— Nu mai spune !— Da, și am văzut cum se puneau cărămizile. O tanti m-a dus și mi-a povestit cum o să fie.— Și, cum o să fie 7— O să fie mare, mare și curat, și cu jucării multe, .multe... I
★La Gheorghieni s-a înălțat una dintre cele mai noi platforme industriale, într-o extremitate a orașului, acolo unde in urmă cu 17 ani a fost construită filatura de in și ■ cinepă, s-a adăugat anul trecut o fabrică de mobilă și anul acesta a inceput să producă fabrica de stofe pentru mobilă și țesături tehnice.— Ce înseamnă fabrica pentru orașul dumneavoastră ? — am întrebat-o pe tovarășa directoare, ing. Bajko Rozalia.— Din punct de vedere social înseamnă locuri de muncă și un ciștig asigurat pentru o mie de oameni. De fapt, pentru aproape o mie de femei, pentru că sintem aici 80 la sută femei.— Care este evenimentul cel mai important d.in e- xistența întreprinderii ?— Sint mai multe. Pentru mine a fost clipa cind a început să baită primul război de țesut. Pentru cei

mal mulți dintre muncitorii noștri a fost clipa când s-au văzut cu o meserie învățată.în apropierea noii platforme industriale, o altă întreprindere : ea s-a desprins din trunchiul întreprinderii de industrie locală „Parti- zanul", unde a funcționat

cinci, doar trei erau turnători calificați. Iaită, pe scurt, punctul de pornire al noii fabrici...
★Municipiul Odorheiul Secuiesc ne întimpină cu blocuri noi, cu clădire nouă pentru telefoane și poștă, cu un nou și ele-

într-o altă parte a orașului s-a dezvoltat o fabrică de mobilă. O parte din mobila fabricată aici, datorită însușirilor deosebite pe care i le dau meșterii neîntre- cuți din Odorhei, și-a cucerit admirația multor cumpărători și de peste hotare. Muncitorii fabricii au con-
DESTINE ÎNFRĂȚITE

PE SCHELELE HARGHITEI

inițial ca o simplă secție. încă n-a primit o denumire de sine stătătoare, dar se știe cu exactitate care este rolul ei în industria constructoare de mașini și electrotehnică. Aici, se fabrică scuturi, carcase și tălpi pentru motoare electrice, subansamble pentru industria de strunguri, piese pentru mașini de frezat, o gamă largă de produse electrotehnice. Au fost intîi cinci muncitori într-un atelier mic și au turnat primele piese la 12 aprilie 1954. Din cei

gant hotel turistic, cu cîte- va noi Construcții comerciale, .cu lucrări de amploare pentru dezvoltarea rețelei de apă și canalizare, cu noul pod peste Tifnava Mică. Un pod care ne și introduce de altfel în noua zonă industrială a municipiului. Aici s-a construit fabrica de ață ; a- cum se dezvoltă vertiginos intreprinderea „Tehnouti- laj“ (intreprinderea a produs pină la sfirșitul lunii trecute 1 800 tone de utilaje și mașini peste plan pentru industria alimentară).

siderat de datoria lor să ajute la ridicarea noilor secții, să nu lase totul pe seama constructorilor, să li se alăture ; inițiativa lor a făcut ca la 14 iunie 1973 noua secție (care dublează capacitatea fabricii) să-și pornească mașinile, fluxurile tehnologice.
★Nu peste mult timp comuna Ditrău va deveni oraș. Funcționează aici, o secție de industrializare' a lemnului. Ea produce moderne și cochete case de lemn, mobilă de bucătărie

și, în curînd. i se va adăuga și o secție pentru fabricarea scaunelor. Și, pe măsura viitorului „statut" de oraș, acum citeva săptămîni și-au primit cheile noilor apartamente locatarii celui dc-al cincilea bloc construit în comună....Tot acum, în toiul verii, sub arșița soarelui de august, la Miercurea Ciuc noul patinoar artificial a- coperit funcționează continuu. Locuitorii orașului, in timpul lor liber, se întorc de la ștrand și intră pe luciul gheții. între ei sint foarte mulți copii, speranțele patinajului și hocheiului românesc...Recent au sosit in județ și și-au ocupat posturile 146 cadre sanitare medii. Iar pentru că a venit vorba .despre sănătate, trebuie spus că în orașul Bălan un spital nou și-a primit primii pacienți.De Ia un capăt la altul, ținuturile Harghitei, în a- ceste zile de august, la 29 de ani de la eliberare, își înscriu victoriile în răbojul marilor înfăptuiri ale poporului nostru, oferind exemplare dovezi de muncă. Locuitorii de aici, români și maghiari, intr-o deplină frăție și unitate de voință, străbat cu fermitate drumul unor mari împliniri socialiste, fără precedent în istoria acestor meleaguri.
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AUTOTURISMUL „DACIA“ LA EXPORT „MOBILA
ROMÂNEASCĂ

Parametrii economici, în concordanță cu cei tehnici, 
urcă constant pe graficul realizărilor comerciale

1973"

o expoziție de succes 
la Leningrad

AR FI MAi EFICIENȚI VOIAJORII COMERCIALI ?pieței externe, menținerea unei legături și răspunzînd prompt la solicitările aces-
...53,de minute. Atit durează drumul parcurs pe benzile de montaj de fiecare autoturism „Dacia 1 300", pină in momentul in care este gata să infrunte kilometrii șoselelor. Cu o precizie matematică, la fiecare 4,5 minute, controlul final dă viză de plecare unui nou autoturism. La fiecare oră, 11 autoturisme pot lua startul pentru a străbate distanțele fie pe șoselele țârii, fie pe cele din Polonia, Iugoslavia, Ungaria, R. D. Germană, Grecia, Algeria, Cehoslovacia, Columbia, unde se exportă.O mașină — la mai puțin de cinci minute. Un record, o performanță ? Nu, au ținut să precizeze toți cei cu care am discutat ; mai curînd. etalonul capacității unui tinăr colectiv in drumul său spre afirmare, spre maturitate. Un rezultat pregătit cu migală, clădit cu perseverență și, mai ales, cu multă muncă.— Și totuși, nu mai departe decit la începutul acestui an ara înlim- . pinat serioase dificultăți în realizarea planului de producție — ne-a spus ing. Mihai Dumitru, directorul întreprinderii. Timp de 4 luni nu am reușit să ne situăm nici pe dc- parte la nivelul planificat al producției. Am acumulat serioase restanțe. Ceva nu mergea cum trebuie. Au urmat analize și alte analize, un sprijin deosebit primind din partea biroului comitetului județean de partid.— Cum s-a acționat, practic 1— împreună cu maiștrii, cu șefii de echipă, cu fiecare muncitor in parte, ne-am sfătuit și am stabilit operativ, la fața locului, întregul complex de măsuri necesare. Fiecare membru al colectivului a devenit mai conștient de răspunderea pe care o poartă pentru bunul mers al producției, iar revirimentul nu a în-

tirziat să apară : în luna mai am realizat un număr dublu de autoturisme decit în martie.Notăm citeva din acțiunile întreprinse in acest interval : verificarea tuturor dispozitivelor de la „unit- suri" ; curățirea exemplară și controlarea funcționării instalațiilor de la cele cinei vopsitorii ; aprovizionarea ritmică a punctelor de lucru cu toate piesele și- materialele necesare ; folosirea mai judicioasă a spațiilor de

turisme fabricate, citeva zeci sînt destinate exportului.— Cum explicați această intercon- diționare ?— în principal, prin gradul înalt de conștiință și competență profesională ale tînărului nostru colectiv. ..Eu produc, eu controlez, eu răspund". a devenit deviza sub impulsul căreia fiecare din noi ne străduim să menținem prestigiul fabricii la cele mai înalte cote. Apoi,

producție prin înlăturarea tuturor dispozitivelor rămase din timpul fabricării vechiului tip de autoturism; redistribuirea lucrătorilor pe locuri de muncă, in funcțite de complexitatea operațiunilor, introducerea acordului global.Urmărim cu atenție, minute în șir, lucrul la bandă. Timpul și spațiul limitate de continua mișcare a benzii imprimă mișcărilor o precizie de mare finețe, de ceasornic. Privind rapiditatea mișcărilor te gîndești. fără să vrei, la calitate. Oare un asemenea ritm nil dăunează calității execuției ?— Nicidecum, a replicat ing. Ștefan Teodorescu, șeful secției montaj general. în uzina noastră, ritmul înalt al producției și calitatea execuției sînt două noțiuni inseparabile, care se condiționează reciproc. Nu uitați că din fiecare sută de auto-

organizarea controlului de calitate pe întregul flux, folosirea unei game foarte variate de aparate, de măsură și control, precum și exigența organelor C.T.C. barează orice posibilitate ca de la capătul benzii să plece o mașină cu defecțiuni. Este adevărat., mai avem de pus la punct unele lucruri în privința finisajului, aspectului. Dar este tot atit de a- devărat că strădaniile noastre pentru ca fiecărui autoturism să i confere cea mai bună tot mai intense.îritr-adevăr, astăzi, o nată din producția deromânești se exportă în numeroase țări ale lumii. Este o realitate cu care se mîndrdSc cel mai mult constructorii piteșteni. „Dacia-l 300", la realizarea căreia contribuie nu mai puțin de 70 de întreprinderi colaboratoare din țară, este în măsură să satisfacă, sub toate aspectele, chiar și cele mai exigente pretenții. Bu-

secalitate ,sîntparte însem- autoturisme

năoară, intr-o scrisoare adresată de Institutul central pentru transportul rutier și prășea* se din realizatorilor „Daciei" se „Autoturismul românesc 1 300“ a fost supus unor probe tot atit de pretențioase ca și „Renault 12". Bucuroși, constatăm că rezultatul încercărilor a fost tot atit de bun ca la automobilul francez. Apreciem performantele acestui autoturism, ■ ca și economicitatea și întreținerea simplă".— Ca o confirmare a prestigiului de care se bucură „Dacia-l 300“ , peste- hotare, o serie de beneficiari • externi — din Polonia și Iugoslavia — au solicitat livrarea automobilelor prin autorecepție, adică o recepție făcută chiar de noi, iar alți parteneri și-au șuplimentat comenzile — ne-a spus Gheorghe Rusu, directorul comercial al uzinei. Sin- tem ferm hotărîți să păstrăm neștirbit prestigiul „Daciei-1300", în fond prestigiul nostru, al tuturor, aflați acum, prin autoturismele pe care le exportăm, intr-un adevărat raliu al lumii....53 de minute. Atit măsoară drumul „Daciei-1 300“ pe benzile de montaj. 53 de minute de concentrare și răspundere, de ritm și calitate, din partea unui colectiv cu mari ambiții profesionale. Fiecare lucrător, de la muncitor la inginer, de la maistru la director, conștient de amploarea și însemnătatea sarcinilor ce ii revin, este decis să nu-și precupețească nici un efort pentru realizarea lor exemplară. Iar rezultatele bune din ultimele luni const!-, tuie o garanție certă a reușitei harnicului colectiv piteștean.

iraga. scrie : „Dacia

Constantin DUMITRU 
Gheorghe CÎRSTEA

PE ÎNȚELESUL TUTUROR

peste 12 ani care au trecut de la fabricarea primei loco
motive Diesel românești, pe poarta uzinei „Electroputere" din Craiova 
au ieșit sute și sute de asemenea produse de mare tehnicitate și com
plexitate. Notam citeva din caracteristicile tehnice ale locomotivelor, 
Diesel-electrice românești : putere — 2100 CP, 2 500 CP,, iar cele 
electrice 7 800 CP ; sînt dotate cu cea mai modernă aparatură electrică 
de comandă și supraveghere ; dispun de o viteză sporită față de cea pre
văzută în licență și asigură condiții superioare de lucru pentru perso
nalul de deservire. Azi, locomotivele Diesel-electrice fabricate la „Elec- 
troputere"-Craiova remorchează nesfîrșite trenuri de marfă și de persoa
ne nu numai pe magistralele țării noastre, ci și pe cele din Bulgaria, Po
lonia și Republica Populară Chineză, iar cele electrice se exportă și 
în Iugoslavia.

PLĂȚILE

INTERNAȚIONALE

Expoziția „Mobila româneas- că-1973“, cuprinzind modele noi, în premieră pe piața internațională, care a fost găzduită zilele trecute de marele centru economic, industrial și cultural sovietic — Leningrad, s-a bucurat de un deosebit interes din partea publicului vizitator și a specialiștilor. Miile de vizitatori au apreciat originalitatea, calitatea mobilierului prezentat de 50 de întreprinderi românești.Interesul publicului . vizitator a fost reflectat de numeroasele impresii înscrise în cartea de onoare o expoziției, în care sînt exprimate felicitări colectivelor fabricilor românești pentru calitatea și gama bogată de mobilă modernă și stil prezentată. Potrivit sondajelor de opinii ale vizitatorilor, au întrunit aprecieri deosebite garniturile „Miraj", realizată de întreprinderea de prelucrare a lemnului din Cluj, mobila stil „Ludovic al XVI-lea" și baroc, produsă de fabricile din Arad și Tg. Mureș, garniturile prezentate de întreprinderile din Rădăuți și Dro- beta Tr. Severin, bucătăriile fabricate ’ la Sibiu și Pipera- București și alte exponate.Referindu-se la expoziția românească de mobilă, Ivan Popov, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Leningrad, a declarat : „Sîntem bucuroși că specialiștii noștri au posibilitatea să facă cunoștință încă o dată. în mod amănunțit, cu realizările 'industriei românești de mobilă. Expoziția a trezit un viu interes și in riridurile leningrădenilor. Desigur. ea va contribui la dezvoltarea relațiilor noastre comerciale". „Doresc să menționez că mobila prezentată de dv. la actuala expoziție răspunde, după opinia mea, cerințelor actuale ale cumpărătorilor sovietici. Modelele noi. cu o construcție modernă,-elegantă, sînt demne de toată atenția și cred că în'viitor vor fi exportate de România în Uniunea Sovietică" — ne-a declarat Emișianț Sorape Abraga- movici, director general adjunct 1 întreprinderii comerciale Mobila" din R.S.S. Ucraineană.De asemenea, ziarele locale „Leningradskaia Pravda" și „Smenâ", precum și televiziunea au oglindit pe larg această manifestare.Solicitat să-și spună părerea despre, această manifestare, directorul expoziției, Petre Suciu, director ai întreprinderii „Teh- noforestexport" din București, a arătat : „Unitățile producătoare și de comerț exterior, participante la expoziția de mobilă românească din Uniunea Sovietică, s-au străduit ca modelele prezentate să corespundă cerințelor specialiștilor, ale populației U.R.S.S. — principalul nostru cumpărător de mobilă. Cert este că această manifestare de la Leningrad va contribui la intensificarea legăturilor dintre specialiștii români și sovietici din întreprinderile de prelucrare a lemnului".
Petru UILĂCAN

B

Frin buna cunoaștere a strînse cu partenerii străini ___ ._____ _ . . . .. .tora, unitățile noastre economice pot asigura un comerț exterior dinamic, eficient. Tocmai în scopul împlinirii unor asemenea cerințe, in ultimul timp, centralele industriale și întreprinderile exportatoare au trecut la experimentarea unei noi modalități de lucru : trimiterea de delegați permanenți in străinătate. Cit de rodnic este acest contact direct, nemijlocit, la fața locului, cu o piață sau alta ? Ce imbunătățiri ar fi necesare pentru ca, alin conlucrarea mai activă dintre delegații permanenți in străinătate și unitățile economice pe care aceștia le reprezintă, să se obțină rezultate superioare în domeniul exportului ? Am concentrat ancheta noastră pe această temă în industria ușoară.pe această temă în industria ușoară.

Plățile internaționale, în sensul larg al cuvintului, reprezintă procesul economic o- biectiv prin , care se sting drepturile și o- bligațiile bănești internaționale, generate de schimburile de mărfuri și servicii între diferite țări. în practică se folosește și termenul de decontări internaționale — ' și aceasta pentru că plățile au loc, in marea ior majoritate, prin intermediul conturilor.Plățile internaționale se realizează tr-un mecanism cific, complex, implică folosirea mitor mijloace, strumente și modalități de acțiune, precum și a unor forme adecvate de sinteză a rezultatelor obținute.Prin mijloace de plată în schimburile internaționale se înțeleg anumite valori care au capacitatea de a stinge efectiv drepturile și obligațiile bănești generate de schimburile de bunuri și servicii dintre diferite țări. Cu o asemenea funcție se folosesc : aurul și valutele. în zilele noastre, aurul constituie singura valoare materială în care sint definiți și se compară reciproc, direct banii emiși toate țările, cumulat și tezaurele centralizate.ind cea mai prețioasă rezervă pentru plățile către străinătate. O parte din valute, așa- numitele devize libere, adică banii emiși de linele țări, sint mijlocul de- plată efectiv folosit in aproape

prin- spe- care anu- in-

sau indirect, de către El este a- păstrat in naționale cohstitu-

toate plățile internaționale. Majoritatea țărilor folosesc ca mijloace de plată aceste „devize libere" sau recurg la acorduri de cli— ring i (prin care își compensează în mod convențional drepturile ji obligațiile bănești reciproce, prin schimburi de mărfuri). Devizele libere și clirin- gul formează cele două regimuri în care se- desfășoară, după reguli specifice, plățile externe ale țărilor ce practică restricții valutare. Pretizăm că in plățile externe ale acestor țări intervin, totuși. In mod necesar, și valutele lor naționale. întrucît a- cestea din urmă sint folosite în gestiunea proprie a întreprinderilor exportatoare și importatoare de bunuri și servicii din țările respective.Aurul și valutele sint folosite și pentru acordarea și rambursarea de credite diferite țări. Ele ționează. reguli și cifice. și de credit rile internaționale, înlesnind desfacerea bunurilor și serviciilor.în realizarea plăților internaționale intervin și anumite înscrisuri formălete la ordin, cecuri, acțiuni și obligațiuni), care pot servi drept instrumente de plată și de credit in schimburileAcestea confundate loacele de credit", in exprimate cărora se temporar, guli ‘stricte, pentru a

intre func- după spe-deci, tehnici ca mijloace în schimbu-
valutare (sub de trate, bi-

internaționale, nu trebuie cu plată care și în substituie după re-
„mij- și de sînt locul

le mobiliza in vederea efectuării plăților, la momentul scadenței.Trecerea de la importatori la exportatori a contravalorii bunurilor și serviciilor schimbate — folosind fie mijloace de plată efective, mente de credit — iește prin plată, incaso-uri cumentare și acreditive (însoțite sau nu de scrisori de garanție bancară), care reprezintă modalități de plată in schimburile internaționale. Ordinul de plată, incaso-ul documentar și acreditivul se prezintă sub formă 'de înscrisuri valutare, dar nu sînt titluri de valoare, cum sint instrumentele de plată și de credit;, ele funcționează după reguli și tehnici care le definesc ca procedee de plată a sumelor in tru carePlățile diferite străinătate, numită prin mijloacele, instrumentele și modalitățile arătate — sînt cuprinse in balanțele de plăți externe, prin care se sintetizează rezultatele plăților în schimburile internaționale.înțelegerea și folosirea corectă a termenilor de specialitate ' la care ne-am referit mai sus și, totodată. cunoașterea a- profundață a problemelor și mecanismelor economice pe care le implică acești termeni constituie condiții fără îndeplinirea cărora nu se poate lucra eficient in comerțul exterior.

fie instru- plată și de se înfăptu- : ordine de do-

valuta pen- sînt emise, efectuate de țări către într-o a- i perioadă mijloacele,

Dr. Marin BĂLAN

Cum acționează, practic, comisiile d'e export-import — organisme obștești ce-și desfășoară activitatea sub îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid — care au rolul de a controla modul în care se aplică hotă- ririle de partid și de stat ’privind activitatea de comerț exterior, de a sprijini comitetele și consiliile oamenilor muncii din unitățile economice în realizarea sarcinilor de plan și în elaborarea și aplicarea măsurilor necesare în vederea creșterii eficienței comerțului exterior? Răspunsul la această întrebare l-am urmărit într-o recentă anchetă efectuată in județul Constanța.— Activitatea desfășurată pină in prezent a fost axată mai puțin pe discuții in ședințe și mai mult pe munca practică — ne spunea tovarășul Gheorghe Trandafir. secretar al comitetului județean al P.C.R. Membrii comisiei județene, repartizați pe întreprinderi, au avut’ și au datoria de a analiza „pe viu" si de a lua măsuri concrete, im- preunâ cu factorii responsabili. ori de cite ori a fost necesar. Pentru rezolvarea problemelor mai dificile, ce nu puteau fi soluționate pe plan local, am invitat în județ, Ia fața locului, reprezentanții întreprinderilor de comerț exterior. Astfel, au fost găsite căile pentru contractarea in- tregului fond de marfă, asimilarea in fabricație de noi produse, obținerea unor prețuri mai bune, a unei eficiente sporite și altele.Iată, in mare, preocupările comisiei pentru export a județului : cum acționează insă, concret, membrii ei și comisiile din întreprinderi ?— în ceea ce mă pri-

vește — ne-a declarat tov. Stelian Bărbat, șeful inspectoratului județean pentru controlul calității produselor — ca membru în comisia pentru export, nu răspund numai de o singură întreprindere, ci, prin specificul muncii mele, am datoria de a urmări realizarea

produselor și onorarea, în condiții exemplare. a obligațiilor contractuale externe s-a materia- • lizat în reducerea refuzurilor clienților externi, ca și a bonificațiilor plătite acestora pentru produsele livrate. Volumul bonificațiilor a scăzut de 18 ori in acest an,

Această ramură economică dispune de 29 de delegați permanenți in străinătate. Din capul, locului trebuie subliniat că rezultatele Înregistrate in ultima vreme — în privința creșterii volumului și a eficienței exportului produselor industriei ușoare — pe cele mai multe din piețele unde activează delegații permanenți s-au îmbunătățit sensibil ; aceasta, fără îndoială, și datorită contribuției trimișilor respectivi. Bunăoară, a sporit volumul exportului unităților de industrie ușoară pe piața libaneză, pe cea canadiană, creșteri deosebite ale exportului rea- lizîndu-se și pe piața'S.U.A., Angliei, R. F. Germania ș. a.— Informarea permanentă a unităților din țară în legătură cu evoluția conjuncturii pieței, urmărirea modului de derulare a contractelor încheiate, contactarea unor parteneri potențiali, iată, prezentate succint, citeva din direcțiile în care acționează specialiștii noștri din străinătate — ne spunea ing. Toma Flucsă, director general in Ministerul Industriei Ușoare. Subliniez : cu bune rezultate ! La fel de adevărat este însă faptul că succesele obținute pină acum de unitățile industriei ușoare în creșterea volumului și eficienței exportului, prin contribuția delegaților permanenți în străinătate, sint departe de a epuiza posibilitățile existente în acest domeniu.în ce constau, 'în esență, aceste rezerve nefructificate ? Prezentăm, mai întii, aprecierile unor delegați permanenți. Iată-le :
a Gheorghe Lungu (S.U.A.) : „îmbunătățirea ritmicității livrărilor ; stabilizarea relațiilor de afaceri cu parteneri importanți, prin incheierea de contracte pe o durată de 1—2 ani : majorarea exporturilor produselor intens solicitate pe această piață — încălțăminte de tip „lucru" și de modă, confecții, sticlărie de menaj cu un grad superior de prelucrare ș.a.“.o Gheorghe Nicolaescu (Canada): „Sporirea răspunderii unităților față de respectarea în relațiile cu sint cazuri — mintei ș.a. — contractelor externe, se tergiversează trimiterea mostrelor convenite, a propunerilor de preț".
o Nicolae Anghelescu (R.F.G.) : „Introducerea' pe această piață a unor sortimente cu un grad superior de prelucrare, creșterea operativității în corespondența cu partenerii străini, o activitate mai intensă de propagandă pentru produsele românești".
e Stelian Teodorescu (Franța) : „Perfecționarea transportului — mai ales al confecțiilor ; îmbunătățirea condițiilor de prezentare a produselor ; intensificarea acțiunilor de reclamă a mărfurilor românești pe piața franceză".
o Stela Popescu (Liban) : „Lărgirea piețelor din această zonă geografică — în special in emiratele arabe ; ar fi reeomandabil ca membrii delegațiilor care vin pentru incheierea contractelor să fie mereu aceiași, obținindu-se astfel efectele favorabile pe care le oferă continui-

Un rol deosebit de important revine însă comisiilor din unitățile economice, a- colo unde se hotărăște soarta exportului.— Comisia de export din fabrica noastră — ne spunea Iov. ing. luliana Bucur, directoarea întreprinderii integrate de lină din

obligațiilor asumate clienții străini. Mai în industria încălță- cind, după semnarea

tatea în cunoașterea pieței, a partenerilor,, a cererilor lor ș.a.“. •'• '*Deci, după opinia delegaților permanenți în străinătate ai industriei' ușoare, îmbunătățirea rezultatelor exportului presupune perfecționarea activității unităților producătoare și a celor exportatoare. Nu contestă nimeni această necesitate ; intr-adevăr, fabricile din industria ușoară și întreprinderile care comercializează produsele acestora în străinătate mai au multe de făcut pentru a desfășura exportul în condițiile cele mai optime. Dar aceasta nu constituie decît o latură a problemei — este drept, cea principală, însă testă chiar nenți lor cu întreprinderile din țară.— Cred că în activitatea fiecărui delegat in străinătate, caracteristica principală trebuie să o constituie inițiativa — ne relata tov. Ion Tul- eeanu, director general al întreprinderii de comerț exterior „ARPIMEX". Or, unii delegați nu excelează in acest domeniu. Este cazul delegatului permanent din Franța — dar nu numai al lui. Poate că acești delegați sint foarte aglomerați cu prea multe probleme, dar aceasta nu justifică ignorarea unor cereri importante ale noastre. Din luna iunie am solicitat documentații de prețuri practicate pe diverse piețe,' dar — cu excepția S.U.A. și a Elveției — nici pină azi nu am primit aceste documentații.Chiar și numai aceste exemple arată că activitatea unor delegați permanenți îrj străinătate este încă susceptibilă de îmbunătățiri.Tovarășul Sorin Pleșca, director adjunct la întreprinderea de comerț exterior „Românoexport", aprecia că unii delegați sînt depășiți de îndatoririle care le au — un volum mare de export, ce cuprinde un sortiment larg de produse. Și alți interlocutori au susținut această opinie. Soluția ?— Poate că ar fi necesară șî oportună organizarea unui nucleu de voiajori comerciali — lucrători com- petenți. care, răspunzînd de exportul unui număr redus de sortimente, pe o arie geografică largă, ar menține un contact permanent intre întreprinderile de industrie ușoară și partenerii de peste hotare, ar contribui la rezolvarea operativă a problemelor ce apar intre cele două părți — a fost de părere tov. Ion Chioveanu, consilier în Ministerul Industriei Ușoare. Voiajorii ar constitui o formulă de mijloc. întrucît acum, intre trimișii permanenți din- străinătate Și delegațiile există.Sint. cuvin resort, conlucrări mai active, mai eficiente, intre întreprinderi și delegații permanenți peste hotare, urmărindu-se cu consecvență creșterea mai rapidă a volumului și eficienței exporturilor industriei noastre ușoare.
Dan MATEESCU
și corespondenții „Sclnteii" 
în străinătate

numai o latură. Realitatea a- că sînt necesare îmbunătățiri în munca delegaților perma- în străinătate. în conlucrarea

temporare cum se spune, un „loc gol", desigur, propuneri care se a fi studiate' de forurile de Esențială este asigurarea unei

idificultăți, toate în sfera activității comisiilor pentru export. Interlocutorii ne-au vorbit pe larg despre măsurile luate, despre preocupările lor. Totuși, cum s-au finalizat ele, în ce proporție s-a atins scopul esențial urmărit : realizarea optimă a sarcinilor de export? Din

INTERVENȚIE TOT MAI ACTIVĂ, INIȚIATIVĂ 
POSIBILITĂȚI ÎNCĂ NEEXPLORATE

.■   . 

unor produse de calitate în fiecare unitate economică . din județ.— Cum interveniți atunci cind constatați neajunsuri în acest domeniu ?— Ca urmare a faptului că in primul semestru al a- cestui an nu a existat o suficientă preocupare din partea unor unități, pentru a se realiza numai produse conforme cu prevederile din documentația tehnică și din contractele externe, s-a interzis livrarea la export a unor mărfuri care nu întruneau toate condițiile de calitate. Preponderente sint insă rezultatele bune, iar preocuparea pentru creșterea nivelului calitativ

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Comisia pentru export a județului a analizat, cu exigență, într-o recentă ședință — în urma constatărilor făcute in diverse întreprinderi de către membrii ei — cauzele deficiențelor în domeniul execuției producției — e drept, izolate — de la întreprinderea de mașini și utilaje Medgidia, întreprinderea de prelucrare a lemnului și întreprinderea integrată de lină, ambele din Constanța, stabilind măsuri ferme pentru evitarea oricăror abateri de la calitate, ce apar in diferite faze ale producției. în urma a- cestor măsuri, neajunsurile depistate au fost înlăturate.

Constanța — face analize preliminare, pe produse și secții. ? privind realizarea planului pentru export, organizează controale interfa- zice pentru asigurarea calității producției, stabilesc măsuri concrete de reducere a costurilor și de sporire a eficienței produselor, urmărind consecvent aplicarea lor. De asemenea, comisia din fabrică colaborează cu cea de Ia nivelul județului, atunci cind nu poate înlătura unele dificultăți. Așa am reușit, de pildă, să primim la timp zeci de vagoane necesare expedierii ritmice și în termen a produselor, și exemplele ar putea continua....Analize, măsuri, sarcini,

datele statistice rezultă că planul pe județ la export, pe .semestrul I, a fost îndeplinit in proporție de 105,1 la sută. Prin depășirea sarcinilor prevăzute s-au livrat suplimentar la export importante cantități de furnir, mobilă, remorci auto etc. Așadar, se poate spune că organizarea corespunzătoare a activității comisiilor pentru export constănțene și-a adus contribuția, alături de colectivele din unitățile producătoare, la obținerea unor rezultate bune. Este insă suficient, s-au e- puizat toate resursele ?Răspunsul la această trebare nu este greu de dacă ne vom referi la din preocupările
în-dat, una cardinale

ale lucrătorilor din unitățile economice constănțene cu sarcini de export, ale comisiilor de resort : creșterea eficienței exporturilor. A- naliza, chiar și sumară, a situației din acest domeniu arată că se livrează încă a- numite produse la un curs de revenire din punct de vedere e- conomic. Iată piu : două fabrici de ciment — Cernavodă și Medgidia — obțin, la a- celeași produse, cursuri de revenire diferite ; prima cu 30 la sută mai scăzut decit cel planificat, iar a doua — total nefavorabil. Se știe că. practic, eficiența exportului se asigură în sfera producției. Or, tocmai aici trebuie să acționeze mai insistent comisiile pentru export, în vederea realizării unor produse la nivelul tehnicii mondiale, cu minimum de cheltuieli materiale și de muncă, deci a unor mărfuri competitive pe piața externă și care să permită obținerea unor prețuri avantajoase. De asemenea, sporirea eficienței exportului nu poate fi concepută fără o cunoaștere profundă a conjuncturii externe, care să permită alegerea perioadei optime de plasare a mărfii, fără o punctualitate desăvirșită a livrărilor etc. Sint — credem — în această direcție suficiente rezerve încă nevalorificate pe. deplin în întreprinderile din județul Constanța, care trebuie luate in <■ considerare pentru o mai bună activitate de export — atit de către comisiile de comerț exterior din mice, cit țeană.

nefavorabilun exem-

unitățile econo- și de cea jude-
Georqe 
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Recenta expoziție de la Dalles, dedicată anului revoluționar 1848, a demonstrat exemplar actualitatea, importanța și posibilitățile multilaterale ca expresivitate plastică — în condițiile diversității stilurilor și curentelor moderne contemporane — ale abordării temei istorice.Mai clar și demonstrativ față de alte asemenea manifestări, expoziția , amintită a fost expresia unei atitudini civice, a spiritului de angajare al artiștilor, de identificare a lor cu idealurile revoluționare. Artiștii -au reușit să poetizeze și să sensibilizeze subiectele, să obțină viziuni proprii elevate artistic, complexe și străine stereotipizării stilistice. Operele au impus prin claritatea mesajului, prin efortul de a transmite patetic idei, prin puterea de mobilizare și emoționare. Caracterul manifest al lucrărilor expuse s-a dovedit nuanțat de Ia autor la autor, cu gradațiile de valoare impuse de talentul individual al fiecăruia.A devenit o caracteristică pregnantă ca fiecare artist să lucreze conform capacității și sensibilității sale artistice, să nu sa atașeze temei in mod strict documentar, copiind fără discernămint izvoarele autentice ; să aprofundeze, pe căile afectivității și ale potențialului subiectiv al interpretării plastice, tema istorică, intuin- du-i metaforic și simbolic sensurile. Expoziția a realizat astfel un dialog al artiștilor cu istoria, reținind în primul rind mesajul ei actual uman și social, O asemenea expoziție, precedată în anii care au trecut de multe alte expoziții închinate unor teme istorice ca „50 de ani de la înființarea P.C.R.", „1907", „25 de ani de la 1944“, „1918“ ș.a., creează premisele a- nalizei sensurilor actuale ale compoziției istorice.Arta noastră plastică închinată istoriei se bucură de o tradiție bogată ; artiști ca I. Negulici, D. Rosenthal, Barbu Iscovescu, G. Tatta- rescu, N. Grigorescu,. Sava Henția, Th. Aman, C. Lecca ș.a. sint exemple de transformare a temei istorice in manifeste patriotice.în cadrul realizărilor artistice actuale pe temă istorică, se cuvine să amintim și succesele obținute in domeniul artei monumentale. Numeroase' sint monumentele și lucrările din mozaic, pictură in ulei, frescă, tapiserie și sculptură care au fost ridicate după 23 August 1944. Nume de artiști ca Vida Gheza, Ion Irimescu, Boris Caragea, Oscar Han, Ion Vla- siu, Paul Vasilescu, Romul Ladea, O. Maitec, Iulia Onjță. Gh. Iliescu Călinești, Eftimie Birleanu, Al. Ciucurencu, C. Baba, Kovacs. Zoltan, Brăduț Covaliu, Tr. Bră- de.an, Ion Bițan, Ștefan Con- stantinescu, Sabin Bălașa, V. Almă- șan. Luca Adalbert, Ion Nicodim, VI. Șetran, I. Ppcea, C. Piliuță, E. Popa, Florin Niculiu, M. Cilievici, Iacob La- zăr ș.a. sint legate de realizarea u- nor compoziții intr-o simbioză fericită, unitară și organică între nara- ție și simbol, între documentar și intuiție, între autentic și metaforă, între realitate și fantezie. Artiștii au urmărit în reprezentarea eroilor lor mișcarea interioară, conflictele, comuniunea de idei și de luptă. în faptele istoriei ei au căutat sensurile ideologice, esența acțiunii umane, re- levînd aspirația spre emanciparea socială și națională a poporului, lupta cu conservatorismul, ca și intransigența și avîntul romantic revoluționar al comuniștilor, figurile eroice și exemplare de conducători.Tema istorică este ilustratădeobște in compoziții și portrete. Fără îndoială că pictura înainte de orice este pictură, conținind forța comunicativă plastică, fiind știut că oricit de mare și important ar fi un subiect, fără această forță, fără talentul și originalitatea vocabularului plastic al artistului ea nu impresionează și nici nu interesează. în plastica noastră contemporană numărul . lucrărilor cu temă este Considerabil de mare, dar nu toate lucrările au convins și au reușit să devină pagini

de autentică istorie. înțelegerea greșită a. compoziției cu temă istorică, redusă doar la valoarea de document .și la sarcina de a răspunde unei chemări sociale sau unei necesități ex- poziționale de circumstanță a făcut ca unii artiști talentați să considere că subiectul istoric inspiră numai debutanții. în realitate, inseși sensurile picturii istorice au evoluat. V. Șetran, I. Bițah, I. Sălișteanu, i. Ni- codim, O. Maitec, Gh. Apostu, G. I- liescu Călinești ș.a. au arătat că se poate ilustra o temă istorică și altfel decit cum ne-a obișnuit tradiția. Cred că puțini mai înțele’g azi prin pictura istorică compoziții „batai- lliste", supuse doar documentului, așa cum realizau Meissonier, Matey- ka, Aman, Lecca, D. Stoica ș.a. Putem vorbi mai degrabă de o înnobi- . lare a subiectului analizei, -claritatea verdictului social, alături de valoarea în care ideilor, spiritul intrinsecăputerea pasiunea umanist plas-
cns □a Dialogulartistului plasticcu istoria

in

tică a unor inedite și insolite rezolvări artistice au trecui pe. primul plan. Pictura istorică relevă, in esență o experiență umană, care nu-și are eficiența dacă nu este in serviciul experienței cotidiene. Altfel artistul mimează copiind documentele, făcind tablduri de circumstanță, festive și manieriste, preferind "doar „culoarea locală".Marile subiecte nu au descurajat însă decit pe artiștii miei. Al. Ciucu- rencu, de exemplu, a aplicat cu o înalta măiestrie știința sa eoloristică, comuniunea culorilor cu spațiul, la cele mai importante suoiecie istorice, realizind tablouri ca : Ana Ipătescu, 1907, 1 Mai liber ș.a.Pictura istorică cere o gincîire dialectică a legării trecutului de prezent. Evenimentul istoric nu mai poate fi conceput izolat, fără determinări? condiționări și consecințe multiple. Sensul actual al compoziției istorice nu rezidă in prezentarea documentului, în mod autonom, ci ca o aplicație a prezentului, ca arătarea originii și cauzelor fenomenelor contemporane, ca înțelegerea direcției și evoluției sociale. Caracterul „istoric" al unei lucrări de artă este strins legat de cel educativ, in sensul slujirii idealurilor umanității, exprimării u- nui conținut ideologie și al expresivității emoționale a imaginii artistice. Documentul neretușat cere o înaltă măiestrie, o metodă artistică în redarea lui. Am intilnit în expoziții și ateliere multe încercări, bine- intenționate, dar subiective, fără măiestrie, supuse îndoielilor. Efortul principal se cere îndreptat nu atit către descrierea uneia sau alteia din subiectele oferite de vasta istorie a poporului, ci la implicarea privitorului în problematica ideilor. Așa ne explicăm de ce cind o gravură sau o ilustrație de carte sint cu talent realizate, rolul și eficiența lor educativ- mobilizatoare sint sigure. Ne este cunoscut aportul gravorilor in acele momente istorice, de cotitură socială, cind ei se făceau expresia năzuințelor maselor populare. Anul 1907 ne-a lăsat, gravurile lui Iser, desenele lui Luchian și N. Vermont, tablourile zguduitoare ale lui Băncilă. Anii de luptă după primul război l-au dat pe N. Tonitza, N. Cristea, Aurel Măr- culescu, V. Dobrian ș.a. Meritul ar- . tiștilor noștri plastici il constituie astfel, în primul rînd, atașamentul față de năzuințele sociale. Artiștii au reușit să poetizeze și să sensibilizeze temele, și, transmițind practic idei,

au puterea de mobilizare. și emoțio- nare a privitorilor.Vastul program de ridicare a monumentelor publice închinate evenimentelor de mare însemnătate politică, istorică, socială, comenzile de artă monumentală și de lucrări de artă plastică constituie o necesitate culturală și ideologică umplind goluri, pe care un trecut vitreg ni le-a lăsat. El va oferi generațiilor viitoare imaginea prezentului și opinia contemporanilor asupra istoriei. Din- tfe toate operele de artă, monumentul cuprinde, cea mai largă generalizare a unei idei și totodată este opera de artă cu cel mai larg caracter de masă.Recent am vizitat atelierul sculptorului fon Irihiescu, care a terminat o nouă lucrare monumentală în- fățișîndu-1 pe Dimitrie. Cantemir, lucrare ce' urmează a fi ridicată in București pe Magistrala Nord-Sud. Cită forță artistică și expresivitate plastică in surprinderea caracterului și a personalității marelui' cărturar, om politic, patriot și luptător consecvent pentru emanciparea țării și a poporului român ! Nu poți rămine indiferent în fața „filosofului între regi și a regelui între filosofi", cum â fost numit D. Cantemir in 1714 la primirea sa la Academia din Berlin, in fața umanismului pe care personalitatea sa il degajă !Dar tot atit de educative sint și a- cele opere, care sint străbătute de calitățile artistice puse în slujba unui mesaj uman, care au forța emoțio- nării și originalității, prin noutatea lor și creației. Exemplul lui Brâncuși, Pa- ciurea, Țuculescu, Petrașcu, D. Ghia- ță rămine mobilizator pentru creatorii contemporani, deoarece exprimarea și patosul umanismului ideilor contemporane devin pagini de istorie pentru viitoarele generații.Valoarea artei constă in amprenta lăsată de artist, în acel inefabil, 'care se afirmă în afara oricărei dimensiuni și stil, în acea forță de transfigurare și emoționare. Societatea recunoaște in persoana artistului și in opera sa acel caracter de tempora- litate și actualitate, care se transformă in necesar și educativ și care devine astfel istorie.Opera de artă participă activ și e- ficient la formarea concepției despre istoria trecutului și liniind tot ce este adevărat în spiritul și revelator pentru dialogul viu al artistului cu istoria și prezentul.

forța emoțio- impresionînd prin pasiunea

prezentului, sub- nobil, progresist, uman. Important noi este astfel
Mircea DEAC
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UN FILM
1972. CU

9,00 Curs de limba franceză. Re
capitulare (6).

9,30 Prietenii lui Așchiuță.
10,00 Telex.
10,05 Tehnic-club.
10,25 Telecinemateca : Ciclul John 

Ford. „Călăuza caravanei".
11.50 Panoramic științific.
12.30 Melodii populare cu Maria 

Păuriescu.
12,40 Teleobiectiv. 
13,00 Telejurnal.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Pe-un picior de plai.
13.50 Reportaj la un festival : 

„Vacanțe muzicale la Piatra 
Neamț".

19,20 1O01 de seri : „Prințesa de 
mac" (XII).

19.30 Telejurnal e In cinstea ma
rii sărbători.

20,00 Clntecul săptăminii : „Dulce, 
dulce Românie" de George 
Grigorlu. Text de Angel Gri- 
goriu și Romeo Iorgulescu. 
Citită Nicolăe Suciu.
Seară pentru tineret « In
stantanee la Iași. Ce veți ra
porta la marea sărbătoare ? 
c Moment poetic : „Roșu 
vertical" — versuri închinate 
patriei și partidului n Săr
bătoarea fruntașilor recoltei 
o Divertisment estival o 
Școala curajului : parașutiș- 
tii n Destine — reportaj la 
Fabrica de rulmenți Bîrlad. 
o Jurnal de vacantă • Ne 
pregătim pentru paradă • 
Tinerețea ne e dragă — cîn- 
tă orchestra Școlii militare 
de muzică din București • 
Retrospectivă : Festivalul
mondial al tineretului și stu
denților, Berlin — 1973.
24 de ore.
e Din țările socialiste.
Sport. Jocurile mondiale u- 
niversitare : Atletism șl gim
nastică. Selecțiuni înregistra
te de la Moscova.

22,00

22,30

17.30
17,35

19,20

19,30

PROGRAMUL 1

Avanpremieră.
Telecinemateca pentru tine
ret : „Am fost tineri" — pro
ducție a studiourilor cine
matografice din R.P. Bulga
ria. Regia Blnka Jeliezkova. 
Cu : R. Karabelova și D. E- 
vinozov.
1091 de seri : „Prințesa de 
mac" (XII).
Telejurnal o în cinstea ma
rii sărbători.

20,00 Municipalitatea răspunde, 
bucureșteanului.

20.20 Marile nume ale muzicii : 
Paul Constantinescu.

22,15 Roman foileton : „Verișoara 
Bette". Primul episod.

Fiecare păs, oricît de timid, spre cucerirea cinematografică a realității, a actualității, ne bucură. Ne bucură, în primul rînd, pentru că bogata și diversa noastră viață națională— în marele efort de a construi o 'societate evoluată, modernă —iși găsește locul' cuvenit în arta filmului. Și, în al doilea rind, pentru că insuși cinematograful românesc nu se poate hrăni doar cu evocări ale trecutului sau cu ecranizări, De aceea, de la îndepărtatul Desfășurarea al Iui Paul Călinescu la recentul Drum în penumbră al lui Lucian Bratu, de la Erupția lui Liviu Ciulei la ultima premieră, Dragostea începe, vineri, filmul lui Virgil Cafotescu — intrarea autorilor' in contact cu realitatea, căreia aceștia au încercat 'sâ-i reflecte . manifestările și semnificațiile in sinteze expresive noi. a .însemnat un progres. Deocamdată, un’ asemenea progres se concretizează mai mult în schițarea fundalului de viață și a personajelor secundare, episodice, și mai puțin în construirea omogenă și continuă a acțiunii și conflictelor principale sau în închegarea coerentă — din punct de vedere psihologic — a protagoniștilor, a mișcărilor sufletești profunde. Firește, e mai ușor să trasezi un portret fugar, din două- trei linii, pe o singură dimensiune de caracter, și din două-trei replici mai mult sau mai puțin eficace (de obicei, hazlii), greu să analizezi zind premisele —• central, o situație xă, parabola unor (dramatice) cu mai decit un singur sens.Se spune, în lumea nematografului nostru, a vorbi despre actualitate— bineînțeles în film — e toarte anevoios, pentru că nu există posibilitatea de „detașare", răgazul meditației îndelungate, fenomenele fiind incă „fierbinți", necristalizate. Mofturi ! Ce alt scop are arta dacă nu acela de a revela .esențe ale fenomenelor realității (curente), intr-un proces de cu-noaștere mai fascinant decit al științei, tocmai pentru că „esența se dizolvă complet in fenomen, in opera 'de artă e- sența nu poate niciodată să asume o formă autonomă, separată de fenomen (...) arta apărînd astfel mai apropiată de viață decit știința", cum scria, pe bună
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dreptate, esteticianul marxist Lukâs Gyorgy. Mai mult : dacă actualitatea n-ar fi constituit un propice ..material de viață", ce s-ar fi ales din operele unui Balzac sau Dosto- ievski, Caragiale sau Faulkner ? Sau din operele renascentiștilor, care strecurau înadins actualitatea in subiectele lor „sacre" ? Adevărul e că greutatea nu stă în răsfrîngerea realității, oricît de imediate, ci in a fi artist autentic.în ceea ce îi privește pe cineaștii noștri, o relativ îndelungă urmărire a activităților lor m-a condus la două constatări fundamen-

o astfel de discuție, a devenit inutilă, deoarece fost demult rezolvată de practică, de evoluția efectivă a artei filmului. Cel puțin in ultimele trei decenii, după cel de-al doilea război mondial, între spiritul documentarist și cel al literaturii, al ficțiunii spectaculare s-a produs o intimă fuziune. Viața și „spectacolul" se amestecă, se amalgamează, începind chiar cu întîmplările aparent banale, de „tapt divers'1, în fața acestui proces dispare orice rigiditate, orice prejudecată în. a concepe structurile filmului și se afirmă o aproape nelimi-

a

B3Actualitateaîn film
puncte de vedere

■tale, care, așa cum voi încerca să arăt, se imbină in una singură. încă din perioada filmului mut, cineaștii noștri au dovedit o foarte scăzută apetență pentru documentarisni, adică pentru mărturia artistică vie, activă, promptă a unui fenomen din societate. Această atitudine s-a prelungit, din păcate. O falsă opinie estetică — și aceasta e a doua constatare — i-a făcut și-i mai pe mulți să vadă exclusiv in opera de țiune spectaculară, cucuvinte în acțiuni imaginate și imaginare, ticluite sau — cum le mai numește Jerzy Toeplitz — ,(filme inventate", ce reprezintă după opinia cunoscutului teoretician „pericolul cel mai grav pentru rezonanța culturală a cinematografului", îndeosebi pentru „nu au nici o valoare noscitivă".E adevărat că discută încă — în domeniul teoriei și istoriei cinematografului — asupra nii“, a chintesență mordiale" a filmului : cumentar Lumiere

face arta ticăite

că cog-

FRANCEZ D!ST!NS CU „CONCHA DE PLATA" LA SAN SEBAîh
VALENTINE TESSiER, CLAUDE DAUPHIN, JACQUES FRANCOIS, ODILE

VERSOIS. REGIA: JEAN-CLAUDE BRIALY

b @ ® n

se mai
„orlgi- „pri- do- sau ficțiune ?sau Mălies ? Dar

tată libertate de tratare a impulsurilor și mișcărilor vieții. Altminteri, cum ar fi putut să apară neorealismul italian, luările de poziție ale „furioșilor" englezi și, mai ales, ceiea ce am convenit să numim „filmul politic" ?Or, după părerea mea. in conștiința estetică a cineaștilor noștri, această contopire a documentului cu interpretarea și organizarea artistică a documentului a întirziat să se producă in mod decisiv. Interesant de' remarcat e faptul că primul film al cinematografului nostru socialist, Răsună valea, răspundea — chiar cu unele naivități și neimpliniri — unei asemenea exigențe : pleca de la un fapt nemijlocit de viață (șantierul căii ferate Bumbești-Live- zeni) și se întorcea tot la el. după o incursiune — pe căile și cu mijloacele ficțiunii artistice — menită să ne dezvăluie o lume destul de complexă și vie. O incercare analogă se e- vidențiază, peste ani, în Apa ca un bivol negru, un fel de documentar și totuși nu numai atit.Să mai teoretizăm un

adevăr atit de cunoscut precum însemnătatea, hotă- ritoare pentru maturizarea filmului românesc, a contactului direct, imediat, prompt cu actualitatea ? Deși ar putea fi citate unele incercări pe această linie, filme realizate cu sentimentul actualității sau consacrate actualității, cred că trebuie să așteptăm din partea cineaștilor (regizori și scenariști) un răspuns mai consecvent și mai substanțial, nemijlocit, la semnalele și solicitările realității. Iar dezvoltarea societății noastre, în care o- perele de construcție, ca aceea din Răsună valea, s-au însutit și înmiit și au sporit mai ales in anvergură, constituie unul din argumentele cele mai vii, una din pledoariile cele mai ardente pentru filmul de actualitate. Dezvoltarea impresionantă a economiei naționale a determinat, firește, o la fel de impresionantă cantitate de modificări în relațiile sociale, in „filosofia omului". împreună formează un proces u- nic și original, extrem de bogat in sugestii și motive umane, psihologice, necunoscut de milenara noastră istorie. Și, dacă vrem, e un proces și spectaculos: conține elemente ale unui „miraculos" modern, de fantezie-imaginație. Așadar, ,■,izvoarele de inspirație" abundă, le întilnim la tot pasul. Nu există material mai cinematografic decit actualitatea, decit viața națiunii astăzi. Acest material pretinde culturii și artei contemporane, dar mai ales cinematografului, să fie „atestat", să fie consemnat estetic, să devină obiectul unei investigații artistice profunde și angajate — transfigurat in opere de o mare diversitate despre faptele, adevărurile, idealurile, confruntările, eroii, și eroismul anilor noștri. Pilduitor imi pare in acest sens îndemnul regretatului Victor Iliu : „In România ne stă Ia dispoziție istoria noastră, monumente și peisaje, oameni și lucruri, frumusețe multă și lumină bogată. Totul așteaptă să fie înregistrat sau glorificat de film".Este nobila misiune a cineaștilor de a se face martorii pasionați și inăerpreții inteligenți ai epocii ilustre din istoria noastră care se cheamă actualitatea .socialistă-
Florian POTRA

cinema

Nu de mult, editura „Dacia", în dorința legitimă de a stimula creația tinerilor poeți, a adunat intr-un volum antologic, sugestiv intitulat Eu port această ființă, mai bine de o sută de poeme, considerate ca reprezentative, scrise de 13 debutanți din toate colțurile țării. Volumul se înscrie pe linia unor practici editoriale curente de selectare și tipărire a celor mai valoroase „piese" din creația unor foarte tineri autori — poezie, proză, critică etc. — de obicei membri ai unor cenacluri literare sau „grupați" in jurul unor publicații de cultură la care și-au făcut debutul. Editarea unor astfel de antologii este un act firesc, cu' multiple rezonanțe în timp : anumite culegeri pot avea darul de a releva cititorilor noi nume. de poeți sau prozatori autentici. în poezie, ele pot constitui o imagine sintetică,' „o dare de seamă" asupra preferințelor lirice ale debutanților. în fine, asemenea tomuri sint în același timp, intr-lin sens larg, moral, și o școală a meșteșugului literar ; poeții incluși intr-o antologie avind privilegiul de a se compara între ei, de a-și verifica „uneltele" în scris, fapt care nu-i va lăsa indiferenți. Iată de ce, astfel de antologii și culegeri trebuie privite cu înțelegerea pe care o necesită momentul debutului și al editării in volum, cu toate implicațiile sale etice și artistice.Un asemenea act obligă totodată pe acei cărora le revine sarcina îndrumării tinerilor scriitori. Din păcate, cel mai adesea, in locul unor analize, profunde pe marginea creației debutanților întilnim in revistele literare și in publicațiile de cultură cite o notă ici-colo. citeva rin- duri expediate in grabă, la „Poșta redacției". Nu mai departe, apariția acestui volum antologic ar fi putut declanșa în reviste rodnice dezbateri, sondaje de opinie printre iubitorii de poezie, oameni de cultură, scriitori, critici literari etc. Ne gindim, astfel, că revista Luceafărul — a cărei menire este tocmai stimularea poeziei tinere — poate organiza o discuție fructuoasă pe marginea acestei culegeri. Facem această mențiune pentru că, privită ca fapt literar in sine, antologia oferă un bun prilej de a prospecta tendințele tematice și stilistice existente în creația celor mai tineri scriitori, de a-i delimita dimensiunile și perspectivele.Pînă la inițierea unor astfel de dezbateri în paginile revistelor literare, pe care le așteptăm cu interes, să reamintim că versurile tinerilor poeți prezenți în volumul citat atestă faptul că ne aflăm în fața unei noi generații de scriitori, posesori ai unei culturi diverse, asimilate de timpuriu, că mal toți manifestă o

largă disponibilitate către metaforă, către un simț al expresiei verbale, dublat de un'lexic bogat, rod al unor lecturi multiple, o relevabilă predilecție în cultivarea veuaului clasic. Notabile sint în acest sens poemele Către patrie, Zăpadă de Dan Da- maschin, Sunet fluid de Crenguța Diaconescu, Imn, Statornicie, Tălmăcire de Nicolae Drăgan, Gest de Ni- colae Mocanu, Poemul șoptit patriei de Gheorghe Pugna, Mihai, Horia, 
loan de Aurel Șorobetea etc., suficiente pentru a certifica autenticitatea vocației poetice.Dacă observația rămine valabilă in cazul acestor debutanți, ea nu este

ales, de a pune in discuție modul in care trebuie sprijinită creația lor de cei chemați s-o facă, în primul rind in paginile de poezie ale publicațiilor literare. Din aceleași motive, subliniem necesitatea de a nu se alcătui grăbit asemenea „antologii de poezie tînără", de a face totul pentru ca ele să se ridice la valoarea și exigențele impuse de acest gen de tipărituri. O atare recomandare se impune cu atit mai mult cu cit pe lingă versurile unor poeți de atitudine civică dominați de neastîmpărul virstei, atenți la vibrațiile lumii in care trăiesc, există în acest florilegiu poetic prea multe „voci"

destin implacabil, în altă ipostază : „între două ape între / peste cari nu trece punte / arcl într-o pustie..." („însumi lacrimă") ; alteori, spațiul acvatic este înlocuit de cel teluric, fie invadat de ierburile morții („cit de adevărați sintem față de naturile / noastre, față de iarba / pe care ne umblăm sufletele / discutate de nori"...), fie acoperit de lințoliul trist al zăpezii („în ținuturile albe spectrul ne divulgă / Și triști plingem atunci pe un cadavru de gheață"), fie cuprins în hăurile neantului („Cumplit e acest hău întortocheat / cu găuri mortuare în urechi, / țeastă de faraon mumificat"...). Acestea
& mituri de și tristeți
wifesțieimte, mpile peeiiei 

bat in golÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI ANTOLOGII
deloc potrivită în cazul multor „piâ- se“ incluse in antologie : există aici versuri cu nimic justificate intr-un asemenea volum și care mărturisesc o optică deficitară asupra rostului poeziei în zilele noastre. Deprimarea, tristețea și stările abisale urgisesc cele mai bune intenții ale autorilor atit de tineri ai multora dintre poeme. în locul unei poezii optimiste. firești pentru vîrsta lor, întilnim in antologie convenții lirice demodate și clișee verbale. Faptul acesta ne determină să ne întrebăm în ce măsură aceste excesive abstracțiuni poetice sint tributare lecturilor nediferențiate ale autorilor lor, ne îndeamnă să delimitării autenticul de artificiu pentru a ajunge astfel la definirea vocii proprii in poezie. Intenția noastră nu este aceea de a adresa un reproș tinerilor și foarte tinerilor poeți — unii încă adolescenți — care-și caută cu Înfrigurare un drum propriu, ci, mai

abisale, tensiuni artificiale, crispări nefirești, menite să acopere lipsa de idei viabile, de originalitate. Din Cele peste o sută de poeme din antologie, cele care ies din sfera obișnuitului sint rare ; cu'. citeva excepții, ai impresia că te afli1 in fața unei voci identificabilă de la primele la ultimele versuri printr-un lexic comun, exprimări eliptice, împerecheri arbitrare de cuvinte — totul in veșrnintul unor experimente de mult demodate.! Universul poetic este limitat, abuzindu-se de pietre și copaci, de animale și plante : „Pe visul oceanului numai / in largi pelerine de ceață / ne trecem subțiri..." („Poate dincolo") — clamează unul dintre cei 13 poeți incluși in antologie ; citeva pagini mai departe, un altul pare a-i da replica în același ton : „Peste florile de apă grele / stins apune ochiul celui trist"... („Soarele și luna deopotrivă ne luminează") ; in alt poem, același

sint motivele poetice predilecte (simpla înșiruire a titlurilor e suficientă pentru a le evoca : „Soarele mort al unei plimbări", „Păsările spinzuratului", „Halucinație", „Gol", „Pierduțl", „Craniul lui", „Hău" etc.) ale acestor tineri poeți aflafi la prima lor „ieșire în lume". Iar acest debut are loc între coperțile unei „antologii de poezie tînără". adică intr-un tom pe care l-am fi dorit sintetic, reprezentativ și definitoriu pentru nouij generație de poeți.Dar sumbrele titluri enumerate mai sus nu par a fi suficiente. Și astfel, ne vedem purtați prin „laboratorul" mimării unor neliniști și nevroze imaginare, proiectate intr-un decor fals romantic. Umbrele, întunericul și hăurile revin cu ostentație. Se clamează cu dezinvoltură trecerea în moarte, sfîrșitul. Iar pietrele, fluviile, copacii, animalele se prefac în „mituri de ocazie" pentru 
a completa imaginea pustiului, coș

marului, irealului. Așa se face că vocile lirice se mențin la nivelul unor lamentații infantile, susținute de un verbiaj zgomotos, golit'de orice semnificații morale : „Primăvara in preajma grajdurilor / apar cranii mărunte / pe care tropotesc ciorile tinere / și păianjenul trece / cu saboți de lemn..." (Mariana O. Bo- jan). Autorii aflați la virsta intrebă- rilor inocente le înlocuiesc pe acestea cu spectrul unor abisuri de moarte : „Eram sau nu eram veți spune că-i tirziu / pentru aceste reguli sacre pe care le-am uitat / că ochiul meu fardat e-un ceas pustiu și fix / și un abis eroic ne-nvăluie ciudat"... (Crenguța Diaconescu), sau : „Noi sintem, lată, niște goluri. moi / noi sintem niște guri și sini de piatră / ne cresc in cap ca să ne scoată / pe noi din noi către cealaltă lume"... (Radu Ulmeanu). In aceste condiții, comunicarea cu lumea reală devine imposibilă ; această lume fiind alcătuită — s-ar zice — doar din indivizi dezabuzați: „Sintem mai tineri taciturni / o rază dintr-un ochi ne poartă / să-ncețoșăm o floră moartă"... (Aurel Șorobetea). în fine, tabloul acestor convențiuni lirice — e greu să credem că ele ar exprima vreun recurs spiritual autentic ! — nu se poate încheia fără cataclisme, damnațiuni, deznădejdi și recluziuni iremediabile. Am putea înfățișa și alte mostre de asemenea poezie, în care metaforele sint croite după același tipic, in care convențiunile iși afirmă primatul. Dar ne oprim aici.Pornită din ideea generoasă de a se oferi „o carte de speranțe", această antologie o dată parcursă iți dă impresia .că te afli în fața unei colecții de obsesii și coșmaruri, care nu pot avea tangențe cu tinerețea. Această carte (din care transpar cu ușurință semnele talentului, predispozițiile lirice, vocația alcătuirii versului) atestă prin sentimentul depresiv pe care-1 comunică mai degrabă imaturitatea debutanților. Nu putem încheia fără a reaminti, in acest context, că este de datoria editorilor și a celor care se îngrijesc de apariția unor astfel de tomuri de a le conferi o alură cu adevărat antologică, menită să poarte in timp mesajul poetic al unei generații. Pentru că uri poem acceptat și tipărit într-o antologie, oricit de modestă ar fi, înseamnă un test, o selecție publică, destinată să-i recomande și să-i recompenseze pe cei mai înzestrați. Iată de ce, sintem încredințați că dincolo de acest aspect, promovarea tinerelor condeie cere din partea editorilor, a redactorilor un plus de atenție, de grijă pentru cuvîntul dăruit tiparului.
George CUIBUȘ

o Autostop : LUMINA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 1-8,30 : 20.45.
q Aventura lui Poseidon : PA- 
THIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;

• s 21.15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16; 13.30 ; 21, la grădină -

‘ * 13/5. . , . .
0 Polițistul : SCALA — 9 : 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.30 ; 21, GRADINA 
DINAMO — 20.
O Urmărire la Amsterdam : 
BUCUREȘTI — 8,30 : 11 ; 13.30 ;
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 19.45, 
FAVORIT — 10 ; 12,30 ; 15.30 ; 18 ;
20.30.
e Infailibilul Raffles : CAPITOL 
— 9.30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18.30 ;
20.45 : la grădină — 19,45. LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21. Ja grădină — 20,15. ARE
NELE ROMANE — 20.
© Cartea junglei : CENTRAL —
9.15 ; 11,30 ; 13.45 : 16 ; 18,15 : 20.30. 
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
a Frumos, onest, emigrat in 
Australia : DOINA — 11 ; 13.15 ;
15.45.
O Jucătorul : DOINA — 18 : 20.30. 
o Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9 — 18 în con
tinuare.
G> Program de documentare : 
TIMPURI NOI — 20,15.
© Dragostea începe vineri : FLA
MURA — 9 ; 11.15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.45, VOLGA — 
9 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 •
20.45.
G Fantoma lui Barbă Neagră : 
EXCELSIOR — 8.45 : 11 ; 13,30 ;
16 : 13,30 ; 21. BUZEȘTI — 9 ;
11.30 : 13.45 : 16 ; 18.15 : 20,30, la
grădină — 20, GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18.15 ; 20,30.
G La răscruce de vînturi : GRI- 
VIȚA — 9 ; 11.15 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS - 9 : 11.15 : 
i::,30 : 15.45 ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 20.
o Un om in sălbăticie : AURORA 
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină — 20.
• Florentiner nr. 73 : UNIREA — 
16 ; 18,30.
e Heroina — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ;
18.30, Blow-up — 20,30 : CINEMA
TECA (sala UNION).
• Distratul : MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO

DERN — 8.45 : 10.30 : 12,30 : 14.30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20.30, la grădină — 
20.
O Ce se întîmplă, doctore ? : MO
ȘILOR — 15,30, la grădină — 20. 
G Te așteptăm, flăcăule : MOȘI
LOR — 18 : 20.
o Pe aripțle vîntului : POPULAR
— 10 ; 15 ; 19,30.
e Lumea se distrează : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, VITAN — 15.30 ;
17.30 : 19.30. la grădină — 20.
© Jandarmul la plimbare : ARTA
— 15.30 : 18 ; 20,30. 'la grădină —
20. BUCEGI — 15,30 ; 17.45 ; 20,
la grădiViă — 20.30.
o Ultimul cartuș : COTROCENI
— 15,30 : 18 ; 20,15, DRUMUL SĂ
RII — 15,30 : 18 ; 20,15.
© Ordonanța Selmenko : PRO
GRESUL — 16 : 18 ; 20.
o Tu, cu șl micul Paris : LIRA
— 15,30 ; 18 ; 20.15, la grădină t- 
20.
o Antoniu și Cleopatra : FLO
RE ASCA — 15,30 ; 19.
G Cu copiii la mare : RAHOVA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Ciprian Porumbescu : COS
MOS — 15.30 ; 19.
® ...Și salută rîndunelele : VII
TORUL — 15,30 ; 18 : 20.
© Simon Templar intervine : PA
CEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
© Fluturii slnt liberi : GIULEȘTI 
15,30 ; 18 : 20.30.
O Aventurile lui Babușcă : FE
RENTARI — 15,30 ; 17.45 ; 20.
© Rond de noapte : GRÎNGAȘI — 
15,20 : 18 ; 20,15.

• Acea pisică blestemată : GRĂ
DINA UNIREA — 20.15.

© Poliția mulțumește : DACIA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30., 
o Tecumseh : FLACĂRA — 15,30 ; 
17,45 ; 20,15.

teatre
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
© Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română*' : Meleaguri fermecate — 
18,30.
g Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului 
— 2Q,30.PROGRESU

(Urmare din pag. I)pentru circa 10 milioane de cetățeni — ceea ce înseamnă că practic jumătate din populația țării s-a mutat în această perioadă in case noi ; sau la înfăptuirile pe plan sanitar: în anul 1972, România înregistra 645 de locuitori la un medic — față de peste 2 500 în 1938 — indice comparativ cu al celor mai dezvoltate țări din punctul de vedere al asistenței medicale. O vastă rețea sanitară se află astăzi la dispoziția populației de la orașe și sate. Boli ca pelagra, malaria care in tr.ecut secerau anual mii de vieți au dispărut cu desăvirșire, media de viață s-a ridicat considerabil.De cind există România liberă s-a împămîntenit tradiția ca fiecare an să-l depășească pe cel precedent sub raportul realizărilor economico-so- ciale. Cei 29 de ani de .libertate silit tot atitea trepte urcate pe scara progresului. Acestor realități li se a- daugă 'perspectivele însuflețitoâre deschise de programul de dezvoltare economlco-socială elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, care are drept coordonată majoră accelerarea ritmului de înaintare prin dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pe baza incorporării celor mai avansate

cuceriri ale științei și tehnicii, incit in cel mult două decenii țara noastră să lichideze răminerea in urmă moștenită de la trecut, să se alinieze in rîndul țărilor avansate din punct de vedere economic. Caracteristic pentru actuala etapă este nu atit și nu în primul rînd creșterea cantitativă, ea însăși deosebit de spectaculoasă, cit mai ales schimbarea calitativă exprimată în profunda modernizare a structurii economiei naționale, în asigurarea unui înalt grad de valorificare a bogățiilor naturale și a capacității de creație a poporului nostru, în afirmarea puternică a factorilor intensivi de creștere economică.Progresul înregistrat pe toate planurile vieții sociale — pe plan politic, economic, al nivelului de trai — determină un impresionant progres al națiunii întregi. Or, înflorirea națiunii constituie ea însăși un factor de progres, dat fiind faptul că națiunea, ca formă de comunitate umană ce va dăinui încă ‘ multă vreme, este și va continua să fie o puternică forță motrice a dezvoltării sociale. Iată așadar că in România liberă și independentă sint create toate condițiile ca poporul întreg să evolueze tot mai rapid pe calea progresului multilateral, a bunăstării și civilizației socialiste.
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Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarcaîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate, fericire și noi succese în activitatea pe care o.des- fășurați în conducerea partidului.Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința ca bunele relații statornicite între partidele noastre să se dezvolte în continuare, în folosul întăririi colaborării dintre popoarele și țările noastre, al securității, păcii și progresului în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Româft

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat, adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj c.u ocazia zilei mele de naștere, împreună cu cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru dumneavoastră personal și poporul român prieten.
Arhiepiscop MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Miercuri după-amiază, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. ab P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul Franz Dubi, membru al Biroului Politic al Partidului Elvețian al Muncii, care, la invitația C.C.
al P.C.R., și-a petrecut concediul de odihnă in țara noastră.întîlnirea, care a prilejuit un schimb de informații privind preocupările actuale ale celor două partide, s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției consulare 
dintre România si R. D. GermanăMiercuri la amiază, Ia Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, semnată la Berlin la 15 noiembrie 1972. Vasile Gligă, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, care au efeotuat schimbul, au rostit scurte alocuțiuni, în care au subliniat semnificația documentului încheiat

pentru dezvoltarea în continuare a bunelor relații existente între cele două țări.Convenția prevede condițiile de înființare reciprocă a oficiilor consulare și funcționarea acestora, privilegiile și imunitățile acordate oficiilor consulare și membrilor lor.Ea intră în vigoare după 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare. (Agerpres)
Recepție cu prilejul Zilei naționale 

a Republicii Populare CongoCu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Populare Congo, ambasadorul acestei țări la București, Eugene Germain Mankou, a oferit miercuri seară o recepție.Au participat Ilie Cîșu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe,

Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior, Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale.Au luat parte șefi ai unor misiuni. diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Sosirea unei delegații a Asociației de prietenie coreeano-românăMiercuri după-âmiază, a sosit "in Capitală delegația Asociației de prietenie coreeano-română, condusă, de Kim Iăng Sun, vicepreședinte al asociației, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.P.D. Coreeană,

care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociației de prietenie ro- mâno-coreeană va face o vizită de prietenie in. țara noastră. (Agerpres)
Județele Sibiu, Sălaj și Covasna 
au terminat recoltarea păioaselorIeri, alte trei județe — Sibiu, Sălaj și Covasna — au încheiat lucrările de recoltare a păioaselor. Mecanizatorii, țăranii cooperatori, muncitorii din întreprinderile agricole de stat, specialiștii din județele amintite închină acest succes celei de-a 29-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist.în telegramele adresate de către comitetele județene de partid Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu se exprimă hotărîrea oamenilor muncii din agricultură de a realiza cincinalul înainte de termen, de a munci cu elan și pasiune pentru întărirea agriculturii noastre socialiste, pentru creșterea aportului ei la sporirea bunăstării tuturor celor ce muncesc.
CONSTRCCIBLE ZOOTEHNICE

(Urmare din pag. I)lor din comuna Gh. Lazăr, din a- celași județ, lucrările de construcții- montaj întîrzie, deși termenul initial de iptrare in funcțiune pentru etapa a Il-a era tot anul trecut.Pretutindeni trebuie să se acționeze cu și mai multă hotărire și perseverență pentru realizarea planului fizic de lucrări și darea in funcțiune neîntirziată a obiectivelor productive. Pe unele șantiere, realizarea planului valoric, nu este corelată cu stadiul fizic de execuție, restanțele impiedicînd darea în exploatare a construcțiilor. Cui folosește, bunăoară, raportarea realizării planului valoric anual la complexul pentru creșterea a 600 000 pui pe an de la Bă- răganu-Ialomița, din moment ce lucrările nu sînt gata, iar darea în exploatare întîrzie. Și acest obiectiv, în execuția I.S.C.I.P.-Căzănești din același județ, trebuia să intre în funcțiune încă din anul trecut.Ținînd seama de specificul biologic al creșterii animalelor, de necesitatea asigurării microclimatului optim care condiționează realizarea producției planificate, este nevoie de o preocupare susținută pentru urgentarea lucrărilor la toate construcțiile zootehnice și terminarea lor înainte de sosirea anotimpului friguros. în mod normal, la complexul intercooperatist pentru creșterea porcilor de la Călinești, județul Botoșani, la 30 martie a.c. urma să intre ■în funcțiune sectorul de gestație, iar la' 30 iunie, halele de fătare și de creștere a tineretului porcin. Calculele beneficiarilor privind realizarea fluxului tehnologic și cele referitoare la creșterea și livrarea porcilor au fost date peste cap deoarece executantul lucrărilor — întreprinderea județeană de construcții Botoșani — nu și-a onorat obligațiile asumate.

Este nevoie ca organele județene să sprijine mai mult întreprinderea de ' construcții pentru recuperarea restanțelor, astfel incit toate fermele și complexele zootehnice prevăzute să poată intra în funcțiune intr-un timp mai scurt. întrucit in județul Botoșani planul valoric anual la obiectivele zootehnice intercooperatiste s-a realizat în proporție de numai 38.6 la sută, este nevoie de o puternică concentrare de forțe pentru urgentarea .lucrărilor, de urmărirea cu rigurozitate a îndeplinirii planurilor de măsuri pe toate șantierele.în această perioadă, cind s-a încheiat secerișul, iar pînă la începerea recoltărilor de toamnă mai sînt cî- teva săptămîni, este posibil ca, in toate județele, să se organizeze echipe de cooperatori care să acorde sprijin șantierelor rămase în urmă din cauza lipsei forței de muncă. Cooperativele agricole asociate pot contribui la intensificarea lucrărilor, sprijinind șantierele complexelor zootehnice cu mijloace de transport. De asemenea, acum, cind timpul este frumos și se poate lucra intens, să se acorde toată atenția terminării numeroaselor construcții dispersate în cooperativele agricole — lucrări cu valoare de plan mică, dar de mare însemnătate pentru realizarea producției zootehnice.Concentrarea eforturilor pe șantierele cu lucrări restante, îndeplinirea integrală a planului de investiții pe acest an, devansarea lucrărilor peste tot acolo unde este posibil și darea în funcțiune a noilor capacități productive la termenele . prevăzute reprezintă obiective prioritare in activitatea organelor de partid și agricole, a constructorilor din domeniul agriculturii.
C. BORDE1ANU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 și 19 august. în tară : Vreme relativ răcoroasă în primele zile, apoi in curs de încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate la începutul intervalului în sudul țării, unde pe alocuri se vor semnala

ploi sub formă de averse. în rest, a- verse cu totul izolate. Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8—18 grade, iar cele maxime intre 20—30 grade, local mai ridicate. în București : Vreme relativ răcoroasă în primele zile, apoi in curs de Încălzire ușoară. Cerul va fi temporar noros. La începutul intervalului se vor semnala ploi sub formă de aversă. Vint slab pină la potrivit. Temperatura în creștere ușoară spre sfîrșitul intervalului.

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei presei româneLa Casa Ziariștilor a avut loc miercuri dimineața o adunare festivă organizată de Uniunea Ziariștilor cu prilejul Zilei presei române și aniversării a 42 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Scin- teia". *Au participat membri ai C.C. al P.C.R., redactori șefi, redactori și corespondenți ai presei centrale și periodice, ai Agenției Române de Presă „Agerpres", radioului și televiziunii, activiști de partid.

Adunarea festivă a fost deschisă de Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor șef al ziarului „Scinteia".Despre semnificația Zilei presei române a vorbit Ion Mărgineanu, directorul general al Agenției Române de Presă „Agerpres".în încheierea adunării festive, par- ticipanții au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :

Cronica zilei
La invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, ,ne vizitează țara o delegație din Republica Arabă Egipt condusă de dr. Osman Adly Badrane, ministrul recuperării și punerii in valoare a terenurilor. Delegația a fost salutată la sosire de Barbu Popescu, șeful Departamentului agriculturii de stat, de specialiști din Ministerul A- griculturii, Industriei Alimentare și Apelor, precum și de Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.Oaspeții au început convorbiri la ministerul de resort privind cooperarea in domeniul agriculturii și industriei alimentare intre cele două țâri.

Președintele Consiliului Central al U. G. S. R. 
a plecat în Marea BritanieMiercuri a plecat la Londra tovarășul Mihai Datea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care, la invitația Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), va face o vizită in Marea Britanie.La plecare, pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni, tovarășul Mihai Dalea

a fost condus de tovarășii Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Larisa Mun- teanu, Paul Nagy, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., de membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. și activiști ai sindicatelor, (Agerpres)

Cu sentimentele înaltei devoțiuni 
față de partid, participanții la a- 
dunarea festivă consacrată Zilei 
presei române și celei de-a 42-a 
aniversări a ziarului „Scînteia" — 
redactori, colaboratori, corespon
denți ai presei centrale, Radiotele- 
viziunii, Agenției Române de Presă 
„Agerpres" — dau expresie și cu 
acest prilej hotărîrii lor ferme de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
a contribui la traducerea in viață 
a politicii interne și externe .a 
Partidului Comunist Român, a sta
tului nostru socialist, a indicațiilor 
prețioase date de dumneavoastră 
redacțiilor presei, radioului și tele
viziunii.

Tara se află, angajată plenar în 
edificarea celei mai cutezătoare 
opere din istoria sa, operă con
structivă ale cărei dimensiuni im
presionante au fost exprimate cu 
claritate în documentele partidului. 
Pentru noi, cei ce ne desfășurăm 
activitatea in presă, nu poate fi 
ideal mai înălțător dealt slujirea 
cu abnegație a acestei opere, demne 
de trecutul și prezentul poporului.

Ziariștii, toți cei care activează 
în domeniul mijloacelor de comu
nicare de masă își consacră în
treaga activitate mobilizării forțe
lor creatoare ale poporului pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
și angajamentelor pe anul 1973, an 
hotăritor in îndeplinirea înainte de 
termen a planului cincinal, în în
făptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Presa și Radioteleviziunea și-au 
făcut un titlu de onoare din oglin
direa și dezbaterea problemelor

actuale ale vieții, economice și so
ciale. din susținerea vastei munci 
politico-educative a partidului me
nite a amplifica, participarea con
știentă a maselor la opera de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Descoperirea și 
stimularea inițiativelor eficiente, 
tot mai numeroase în cele mai di
verse domenii, popularizarea expe
rienței înaintate, tratarea în spirit 
militant, de pe pozițiile partidului, 
a diverselor aipecte ale înfăptuirii 
programului de educare comunistă 
constituie o îndatorire de prim or
din a ziariștilor din țara noastră.

Vă asigurăm., iubite tovarășe se
cretar general, că, urmînd înaltul 
exemplu pe care îl dați .întregii 
națiuni prin activitatea desfășurată 
în fruntea partidului și statului, 
pentru continua dezvoltare eco
nomică și politico-socială a patriei, 
pentru întărirea prestigiului in
ternațional al României, noi, zia
riștii, nu ne vom precupeți efor
turile in munca noastră cotidiană 
de informare și formare a opiniei 
publice in spiritul politicii și idea
lurilor nobile ale Partidului Comu
nist Român — conducătorul încercat 
al presei din Republica Socialistă 
România.

însuflețiți de obiectivele mobili
zatoare stabilite de Partidul Comu
nist Român, ziariștii din întreaga 
țară, fără deosebire de naționali
tate, vor milita și de acum înainte, 
cu toată convingerea și puterea lor 
de muncă, pentru a se dovedi la 
înălțimea marilor răspunderi încre
dințate de partid, ca militânți 
neobosiți in lupta pentru- înflorirea 
României socialiste.

A apărut revista 
LUMEA
nr. 34

In legătură cu apropiata vizi
tă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in America Latină, 
revista publică interviuri cu 
președinții Republicii Chile, 
Salvador Allende, și Argentinei, 
Râul Lastiri, Revista cuprinde, 
de asemenea, un nou articol 
consacrat tradiției relațiilor ro
mâno—latino-americane.

Actualitatea externă este abor
dată în numeroase coresponden
țe și articole. Menționăm, din
tre rubricile revistei, „Reporta
jul pe glob" consacrat, în acest 
număr, Tanzaniei, precum și 
serialul „Duelul armatorilor".

R. S. CEHOSLOVACĂ

Oamenii de la Kosice

A apărut nr. 3/1973 al revistei

„VIITORUL SOCIAL"Numărul se deschide cu articolele „Retrospectivă și perspectivă sociologică", de Miron Constantinescu, „Forțele sociale și politice ale revoluției române de Ia 1818“, de Vasile Maciu, „1818 în confruntările de idei din România", de Damian Hurezeanu. „Unele aspecte din viața social-politică și economică a României oglindite in revista „Viitorul social" (1907—1908, 1913—1916)“, de Nicolae Copoiu și „Implicațiile sociale ale modificărilor mediului ambiant în civilizația - industrială",' jle ,Stelari' MilcU, în rubrica "-Știința conducerii' este publicat' articolul „Conducere și marketing", de M. C. Demetrescu. în continuare, în rubrica Metodologia științelor sociale sînt publicate articolele : „Matematica și specificarea conceptelor sociologice", de Mihu Achim și „Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă", de O. Hoffman. Rubrica Cercetări de teren cuprinde articolele : „Elemente sociale privind proiectul de restaurare urbană a zonei Pantelimon", de Gh. Chepeș, L. Damian, Florica Dumitru, M, Macavescu, G. Mihalache, „Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana", de VI Capitanescu. „Aspecte ale mobilității populației rurale", de Maria Fu-

lea și „Forme de conviețuire inte- relnică în județul Mureș", de Valentina Negrițoiu. Articolele „Perspectivele urbanizării județului Cluj", de Nicolae Beuran, „Politica demografică. Definiție-conținut- obiective", de Emil Mesaroș, „Demografie și cooperare internațională", de Vladimir Trebici, „Județul Olt — mentalități și perspective", de A. Stănoiu și I. Mihăilescu, „Statutul social al operei de artă", de Ion Pascadi, „Circuitul social- cultural al creației literare", de Mircea Constantinescu șj?.„)EXpeirJy..!î mentul «ocial-pedagogic de Ia Ungureni Iași". de Eugen’ Neculau, formează conținutul rubricilor Demografie, Prezentarea sociologică a județelor și Sociologia culturii, artei și literaturii.în cadrul rubricilor Comentarii și Cronica sociologică sînt inserate articolele - „Dar sociologul din întreprindere ?“, de Adrian Rachieru, „Tendințe in sociologia politică a- mericană", de Silviu Brucan și „Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific", de H. Culea.Actualul număr conține, de asemenea. rubricile Interviuri și declarații. Viața științifică internă și internațională, Recenzii, precum și Paginile cititorilor.

1 j La 26 august 1973 
ț O nouă 
j tragere 
ț la loteria 
I in obiecte? Administrația da stat Loto- 
1 Pronosport organizează O NOUĂ 
1 TRAGERE LA LOTERIA ÎN> OBIECTE, Ia care se vor atribui 
i autoturisme „Dacia-1 300“ și o- , biecte in valoare de cite 30 000lei, 10 000 lei, 5 000 lei. 2 000 lei, l 1 000" lei etc. Se vor efectua 21 ’ de extrageri, față de numai 17 
ț cite au fost la tragerile ante- i rioare ale loteriei în obiecte. 1 Participarea se face cu bilete ț de cîte 5 lei bucata.Biletele ciștigătoare trebuie ) depuse la orice agenție Loto- 
l Pronosport, primindu-se in ’ schimb, o adeverință tipizată, 
l pînă la data .de 11 septembrie i 1973, ora 13.00. Ciștigătorii care 
1 domiciliază în localități in care 

,1 nu..; funcționează nici o agenție.’ Loto-Pronospqrț. vor trimite bi- !4?>jlețelepiriă, la aceeași dată (data i poștei). în plic cu valoare de- 
1 clarată, la Centrala A.S. Loto- 
l Pronosport din București. Calea 
J Victoriei nr. 9, căsuța poștală 
ț 102.
1 După verificarea și ombloga- 1 rea biletelor ciștigătoare, A.S. 
I Loto-PronospoYt va trimite prin i poștă, pe adresa indicată de ) ciștigători pe versoul biletului, 
l o comunicare. Cu această co-> municare, ciștigătorii se vor 
i prezenta la orice magazin din i rețeaua comerțului de stat sau 
j a cooperației de consum, unde, 
I în limita sumei cîștigate și alistei de obiecte afișate, vor 
ț ridica obiectele preferate.
I

V

Cu marele obiectiv industrial al Cehoslovaciei — Combinatul siderurgic din Kosice — am făcut cunoștință, prima oară, in plină vară, cind holdele întinse pină sub zidurile noii cetăți a metalului își aplecau spicele parcă în semn de respect față de cei care, acolo, în fața marilor temperaturi plămădeau „plinea" așteptată de făuritorii tehnicii.Apariția in plină cîmpie a uneia dintre cele mai importante unități ale tinerei industrii socialiste’ slovace produce •asupra vizitatorului o vie impresie. La aceasta se mai adaugă și faptul că în istoria modernă a țării orașul Kosice ocupă un loc aparte. Vechi centru comercial al Slovaciei, cunoscut incă din secolul XIII. o- rașul a avut cinstea de a fi, în aprilie 1945, reședința provizorie a primului guvern al muncitorilor și țăranilor din istoria Cehoslovaciei. Inteligența și munca omului l-au ridicat, în anii construcției socialiste, in jindul celor mai importante localități ale tării, fiind astăzi, după Ostrava, al doilea mare centru siderurgic al țării. în furnalele și cuptoarele combinatului se făuresc în fiecare an peste 4 milioane tone de oțel și cam tot atitea de fontă. Pentru a se asigura o asemenea producție, flăcările nestinse trebuie alimentate in fiecare zi . cu cel puțin 14 000 tone minereu de fier.Ce reprezintă combinatul din Kosice pentru economia slovacă și a întregii țări ? Răspunsul l-am desprins din discuția avută cu directorul general al întreprinderii, ing. Jan Hanko....Pe cele aproape 700 hectare, pe care se înșiruie astăzi furnalele, cuptoarele Martin, laminoarele — in

total 12 uzine — afost dobîndită oizbindă de proporții în complexa muncă de industrializare a Slovaciei. Este cunoscut că o distantă măsurată în șase decenii despărțea, la terminarea războiului, nivelul economiei slovace de cel al Cehiei și Mora- viei. Politica partidului și guvernului cehoslovac de dezvoltare a tuturor regiunilor țării a transformat Slovacia intr-un adevărat șantier. Mii și mii de țărani care se ocupaseră exclusiv cu agricultura s-au o- bișnuit treptat cu munca pe șantiere, au îndrăgit-o și și-au < însușit meserii la care în trecut nici nu puteau visa. De pe schelele din Kosice mulți au intrat apoi in halele construite de ei înș’și. au devenit fur- naliști, oțelari, laminatori, specialiști in întreținere. A fost așadar nevoie de un pas calitativ — de pe schelă în hale, la mașini — dar această trecere n-ș fost simplă și n-a venit de la sine, procesul respectiv im- plicînd cu prioritate calificarea. Cei care, din tată în fiu, ținuseră în mîini coarnele plugului, după încetarea lucrului lăsau mistria. lopata sau tîrnăcopul și luau loc in băncile școlilor de calificare. Pe această cale sute dintre ei au urcat, cu trudă și dăruire. treptele perfecționării profesionale. Astăzi, tin în mîinile lor frîiele energiilor dezlănțuite de care, la început, se speriau și conduc . procese complicate cu ajutorul unei tehnici complicate.— Din cei peste 21 000 de muncitori, citi numără astăzi combinatul nostru — precizează interlocutorul — un procent ce nu depășește 8 la sută il formează muncitorii proveniți din orașe, respectiv din alte centre siderurgice ale tării. Toți cei

lalți sînt foști țărani. Pe drept cuvînt. directorul Hanko consideră aceste profunde mutații petrecute in preocupările • și viața oamenilor de pe aceste meleaguri drept una din cele mai nobile opere înfăptuite in anii socialismului.Am urmărit ore în șir munca acestor foști țărani pe întregul parcurs al metalului — la furnale, otelării. Am zăbovit mai mult la laminoare — sector de bază al combinatului — unde talentul și arta siderurgistului au un larg cimp de desfășurare.La sfîrșitul vizitei — o scurtă întilnire cu cițiva dintre cei mai buhi laminatori. Jan Masavic este conducătorul uneia dintre cele 200 de brigăzi ale întrecerii socialiste care există in combinat. Știe piîțin românește ; a fost în mai multe rinduri in schimb de experiență la Combinatul siderurgic din Galați. Vorbește cu admirație de nivelul tehnic înalt al construcției noastre siderurgice de pe malul Dunării, dar și mai încintat pare a fi de atmosfera plină de prietenie, cu adevărat tovărășească pe care a simțit-o tot timpul cit’ a stat in țara noastră, de sufletul deschis și'cald al oțe- larului român. între cele două combinate, care se aseamănă ca profil — adaugă și; directorul Hanko — există o bună con-! lucrare și colaborare; pe care și unii și cei-! lalți dorim s-o menținem și s-o lărgim.Am plecat din Kosice ducind cu mine, odată cu bogăția de impresii acumulate, imaginea vie a aces- tor oameni înzestrați, care pășesc în primele rinduri ale făuj- ritorilor vieții noi din Cehoslovacia socialistă.
C. PR1SACARU

z

fotbal-Gazdele au cîștigat toate punctele!
V

© Rapid, la a doua victorie — S.C. Bacău la a doua înfrîngere © C.S.M. Reșița a reali
zat scorul etapei © Dinamo, Steaua și Jiul — 1 punct în două meciuri

IERI, LA MOSCOVA S-AU DESCHIS

Jocurile mondiale universitare

Rezultate tehnice• RAPID—F.C. ARGEȘ 2—1 (1—0). Aii marcat : Neagu (min. 11) și Savu (min. 60) pentru gazde. Troi (min. 71) pentru oaspeți.• „U“ CLUJ—POLITEHNICA IAȘI 3—1 (2—0). Au marcat : Soo (min. 1). Uifălcanu (min. 22) și Barbu (min. 61) pentru gazde, Romilă II (min. 74) pentru oaspeți.• F.C. CONSTANȚA—STEAUA 2—1 (1—0). Au marcat : Vigu (min. 30) și Bălosu (min. 66) pentru gazde și Năstase (min. 55) pentru oaspeți.• F.C. PETROLUL—DINAMO 2—1 (0—0) Au marcat : Deleanu (min. 62) pentru oaspeți, Eparu (min. 68) și Pîrvu (min. 85) pentru gazde.• A.S.A. TG. MUREȘ—C.F.R. CLUJ 3—1 (3—0). Au marcat : Nagy (min. 9 și 33) și Mureșan (min. 24) pentru gazde, Cojocaru (min. 89) pentru oaspeți.• UNIVERSITATEA CRAIOVA—STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0). Amarcat Bălan (min. 25 și 57).• C.S.M. REȘIȚA—JIUL 4—1 (2—1). Au marcat : Stoian (min. 26) pentru oaspeți și Nestorovici — patru goluri ! — pentru gazde (min. 33, 42, 47 și, din penalti, min. 68).• U.T. ARAD—S.C. BACĂU 1—0 (1—0). A marcat : Kuhn (min. 37).• SPORTUL STUDENȚESC—POLITEHNICĂ TIMIȘOARA 2—0 (0-0). Au marcat : S. Mircea (min. 55) și Lucaci (min. 57).
Campionii învinși 

la Ploiești IPLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii", C. Căpraru). La Ploiești, echipa locală F. C. Petrolul, la capătul a 90 de minute de joc plăcut, de o factură tehnică bună, a reușit să învingă pe campioana republicană Dinamo București, cu scorul de 2—1. Victoria este pe deplin meritată. pentru că jucătorii locali, în majoritatea lor tineri, cu mai puțină experiență decît partenerii bucu- reșțeni, au dat dovadă de multă dirzeriie și de o mare dorință de a ciștiga meciul in fața publicului ploieștean, Scorul a fost deschis in minutul 60 de echipa oaspete prin De- leanu. care a șutat de la 40 de metri. Traiectoria mingii l-a Înșelat pe portarul Rămureanu. iar. după ce s-a lovit de bară, balonul a intrat în plasă. Numai după opt minute însă, se obține egalarea prin golul inscris de Eparu. de la circa 16 metri. Punctul victoriei survine cu patru minute înainte de terminarea partidei, cind Pirvu a reușit să introducă din nou mingea în poarta dinamoviștilor.

Publicul ploieștean, venit în număr foarte mare la stadion — deși a plouat aproape continuu ! — a plecat satisfăcut de prima victorie a echipei lor favorite în acest nou campionat.
F. C, Constanța 

la al doilea rezultat pozitivCONSTANȚA (Corespondentul „Scînteii", G. Mihăescu). — Stadionul „1 Mai", timp excelent, 20 000 de spectatori. Au înscris : Vigu în minutul 30 și Bălosu in minutul 66 pentru F.C. Constanța, iar Năstase in minutul 55 pentru Steaua. S-au remarcat Ștefănescu. Antonescu, Bălosu, Vigu. Tănase și Lică de la F.C. Constanta. Iordache. Sătmărea- nu. Dumitru. Năstase și Agud de la Steaua. A condus, în general bine, Emil Vlaiculescu (Ploiești). în- tilnirea a debutat cu un joc de tatonare. In primele 15 minute. balonul a circulat mai mult la centrul terenului, timp în care F. C. Constanța s-a arătat mai stăpină pe joc. în minutul 30, la poarta bucu-

reștenilor se produc faze rapide. Lică se lansează intr-o cursă in adincime, • trimite balonul lui Caraman, care-1 transmite lui Mărculescu. Acesta trage în portarul Iordache, care respinge în corner. Execută Lică și balonul ajunge la Vigu care șutează de la 20 de. metri : 1—0 pentru F. C. Constanța !în repriza secundă, introducerea lui Năstase in atacul bucureștenilor creează acestora un plus de inventivitate și in minutul 55 Steaua egalează. De acum asistăm la un joc a- lert, cu faze la ambele porți, dar Steaua face față din ce în ce mai greu atacului constănțean. La o combinație Lică—Mărculescu, Iordache intervine și trimite balonul in corner. Execută același Lică la Bălosu, iar fundașul central constănțean il imită pe Vigu, înscriind un gol aproape identic cu primul.
Craiovenii 

și-au luat revanșaCRAIOVA (Corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). — Mai întii, 30 000 de spectatori au aplaudat ieri înmînarea medaliilor de vice- campioni jucătorilor echipei craio- vene. Apoi a început meciul Universitatea—Steagul roșu. în nota de dominare a craiovenilor, dornici să se revanșeze după infrîngerea suferită pe teren propriu în campionatul trecut. Chiar in minutul 2, Oble- menco, cu un șut de la circa 30 de metri, dă posibilitatea lui Adamache să se evidențieze, care respinge in corner. Notăm în continuare ocazii clare de.gol, ratate una după alta de fotbaliștii craioverjj. în minutul 24, o acțiune a gazdelor se soldează ..eu uri corner, în urma căruia Bălan reușește să înscrie primul gol pentru craioveni. Repriza a doua începe tot în nota de dominare a craiove- nilbr. în minutul 58, Bălan înscrie cel de-al doilea gol pentru gazde, dintr-o acțiune frumos lucrată de Niță. Din minutul 70. craiovenii. sa- tisfăcuți de scor, încep să dea semne de oboseală și dau posibilitate brașovenilor să atace mai insistent, totuși scorul rămine neschimbat.

MOSCOVA (Corespondență de la L. Duță). Ieri, la ’Moscova, pe stadionul V.I. Lenin a avut ’ loc festivitatea de deschidere a Jocurilor mondiale universitare de vară, competiție de mare amploare, care programează întreceri in zece discipline sportive pină in ziua de 25 august. La Jocuri iau parte peste 4 000 de studenți sportivi din 70 de țări ale lumii. Delegația română numără 79 de sportivi și sportive care vor concura l.a atletism, scrimă . lupte, gimnastică, baschet și volei.în cadrul festivității inaugurale s-a dat citire mesajului adresat de Leonid Brejnev, secretarul general al

C.C. a! P.C.U.S.. participanților la Jocurile mondiale universitare de vară.
■frJocurile au inceput în sala „Frații Znamenski" cu proba individuală masculină de floretă. Dintre scri- merii români s-a evidențiat Mihai Țiu, calificat pentru semifinalele programate astăzi.în turneul feminin de baschet, echipa Poloniei a invins cu 64—57 formația Iugoslaviei, in timp ce selecționata Cubei a întrecut cu 92—22 echipa Iranului. • ,

CLASAMENTUL
RAPID 2 2 0 0 5—2 4
C.S.M. REȘIȚA 2 1 1 0 5—2 3
UNIV. CRAIOVA 2 1 1 0 3—1 3
F. C. CONSTANȚA 2 1 1 0 3—2 3
„U“ CLUJ 2 1 0 1 3—2 2
SPORTUL STUD. 2 1 0 1 2—1 2
A.S.A. TG. MUREȘ 2 1 ,0 1 4—4 2
F. C. PETROLUL 2 1 0 1 3—3 2
„POLI“ TIMIȘOARA 2 1 0 1 3—3 2
F. C. ARGEȘ v2 1 0 1 2—2 2
STEAGUL ROȘU 2 1 0 1 2—2 2
C.F.R. CLUJ 2 1 0 1 3—4 2
„POLI“ IAȘI 2 1 0 1 2—3 2
U. T. ARAD 2 1 0 1 1—2 2
DINAMO 2 0 1 1 2—3 1
STEAUA 2 0 1 1 2—3 1
JIUL 2 0 1 1 2—5 1
S. C. BACAU 2 0 0 2 1—4 0

ETAPA VIITOARE19 AUGUSTSteaua — U.T. Arad : Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș : Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova ; Jiul — F.C. Constanța ; Politehnica Iași — C.F.R. Cluj : „U“ Cluj — Sportul studențesc ; S.C. Bacău — Petrolul ; F.C. Argeș — C.S.M. Reșița ; Steagul roșu — Rapid.

În cîteva rinduri
TENIS : „CUPA DAVIS"

0 echipă : 
Laver, Newcombe, 

Rosewall !Celebrul tenisman australian Rod Laver a acceptat ,să joace în echipa Australiei care va întîlni in cursul lunii noiembrie selecționata Cehoslovaciei,’ in semifinalele interzonale ale „Cupei Davis". Alături de Laver au fost selecționați John Newcombe și Ken Rosewall. Laver va pârtiei- . pa și la tradiționalul turneu de la Forest. Hills (S.U.A.).în proba de simplu femei a turneului internațional de tenis de la Budapesta Iudith Dibar-Gohn (România) a învins-o cu 7—5, 6—4 pe Rozsavolgy (Ungaria). Alte rezultate: Fodor — Taroczi 7—6, 2—6, 6—0 ; Giscafre — Duday 6—3, 6—2 ; Șzell— Solyom 6—1, 6—1. Rezultatele din proba de simplu bărbați : Gisbert — Meszaros . 7—6, 6—2; Varga— Laszlo 6—2, 6—3 ;RUGBI. în ultimul meci al turneului pe care l-a întreprins în U.R.S.S., echipa de rugby C.S.M. Sibiu a jucat la Kiev cu formația locală Dinamo. Partida s-a încheiat cu scorul de 19—7 (10—0) în favoarea - rugbiștilor români. Cel mai bun jucător al formației sibiene a fost Ion Munteanu, care a realizat 8 puncte.



„Vizita preseifintelui Nicolae Ceausescu 
va constitui un moment 

de o deosebită importantă 
pentru relațiile româno-argentinene"BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — Marți seara, generalul Juan Domingo Peron a primit, la reședința sa, pe Mipcea Malița. consilier al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care i-a inminat un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. La întrevedere au> participat ministrul rșlații- ț lor externe al Argentinei, Alberto Vignes, și ambasadorul României la Buenos Aires, Mihai Bălăneșcu.în oadrul întrevederii, care a avut loc intr-o' atmosferă cordială, generalul Juan Domingo Peron a evocat convorbirile prietenești pe care el și soția sa le-au avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și ou tovarășa Elena Ceaușescu in România, a exprimat încrederea sa în dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-argentinene și a transmis președinte

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE 

in legătură cu interceptarea de către aviația israeliană 
a unui avion de pasageri deasupra libanuluiNEW YORK 15 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor Consiliului de Securitate asupra interceptării șij, deturnării de către aviația israeliană a unui avion de pasageri al companiei „Middle East Airlines'1, reprezentantul permanent al Libanului, Edouard Ghorra, a cerut adoptarea unei rezoluții care să condamne Israelul în termenii cei mai severi pentru comiterea acestui act de piraterie aeriană. Consiliul de Securitate, a spus el, nu mai poate accepta o astfel de politică a unui stat membru al O.N.U. și trebuie să-1 determine să respecte legile internaționale.Delegatul irakian, Abdul Karim Al-Shaikly, s-a pronunțat pentru a- doptarea unor măsuri disciplinare fthpotriva Israelului, conforme Cartei O.N.U.Reprezentantul Egiptului, Esmat Abdel Meguid, a declarat că interceptarea avionului companiei libaneze constituie un act de terorism care nu poate fi tolerat. El a cerut adoptarea de sancțiuni împotriva 

lui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, urările sale de fericire.Juan Domingo Peron a afirmat, de asemenea, convingerea că apropiata vizită a președintelui NicolaeCeaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Argentina va constitui un moment de deosebită importanță și semnificație, va prilejui continuarea schimbului de vederi, deschis și fructuos. în probleme internaționale și de interes comun, și va da un impuls hotărîtor cooperării în diferite domenii între cele două state.
★în cursul aceleiași zile. Mircea Malița a făcut o vizită la Ministerul Relațiilor Externe, unde a avut o întrevedere cu Alberto Vignes, titularul acestui minister. La întrevedere a fost prezent ambasadorul României, Mihai Bălăneșcu.

Israelului, pentru a se împiedica înrăutățirea gravă a situației din O- rientul Apropiat.Reprezentantul U.R.S.S., V. Safron- ciuk, a condamnat în termeni severi actul pirateresc al aviației israelie- ne. Delegația sovietică, a spus el, este gata să sprijine cele mai eficiente sancțiuni împotriva Israelului, pentru a se împiedica repetarea unor astfel de acte.Reprezentantul S.U.A., John Scaii, a declarat că țara sa deplînge acțiunea israeliană, considerînd-o o violare a suveranității libaneze, a Cartei O.N.U. și a regulamentelor a- viației civile internaționale. Soluția finală a crizei din Orientul Apropiat, a spus el, rezidă într-un acord just și durabil pe baza rezoluției 242 a Consiliului de Securitate.în intervenția sa, ambasadorul Israelului. Yosef Tekoah. a încercat să prezinte acțiunea împotriva a- vionului de pasageri libanez drept un , „act de autoapărare împotriva activității de guerilă palestineană".'

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE încetarea bombardamentelor americane
CONSACRATE ZIITI

DE 23 AUGUSTMOSCOVA. — La Consulatul general al României din Kiev a fost organizată, la 15 august, o conferință de presă consacrată celei de-a 29-a aniversări. a insurecției naționale antifasciste armate.Cu acest prilej. Alexandru Ungur, consulul general al României la Kiev; a vorbit despre semnificația actului istoric de la 23 August 1944, succesele dobîndite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, • în edificarea societății socialiste, despre dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S.
★SOFIA. — Cu prilejul apropiatei sărbători a poporului român de la 23 August, Ambasada României la Sofia a organizat miercuri o conferință de presă.Ambasadorul nostru, Trofin Sime- drea. a vorbit despre însemnătatea actului de la 23 August, despre marile victorii obținute de poporul român, sub conducerea partidului său comunist, în construcția socialistă, despre politica externă a partidului și statului român, subliniind cursul ascendent al relațiilor de colaborare și prietenie ■ statornicite de veacuri între popoarele român și bulgar.A fost prezentat apoi filmul de scurt metraj „România, țara mea“.
★HAVANA. — în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi zilei de 23 August, Ambasada României la Havana a organizat o gală de filme de scurt metraj. Au fost prezentate filmele „România, țara mea", „Fata de pe Someș", „Io, Ștefan Voievod", „Băile Herculane" și „.București". Au participat membri ai corpului diplomatic, funcționari superiori din M.A.E., alte oficialități.
★WASHINGTON. - Titularul catedrei de limbă și civilizație românească a Universității din Portland. prof. Florin Popescu, a ținut în fața studenților și cadrelor didactice ale universității o conferință consacrată principalelor realizări ale muncii și creației poporului român în cele aproape trei decenii care au trecut de la insurecția națională antifascistă armată din august 1944.

în Laos și Cambodgia
Comunicat al Comandamentului militar al S.U.A. 

din zona Pacificului, HONOLULU 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Comandamentului militar al S.U.A. din zona Oceanului Pacific a anunțat oficial, miercuri, încetarea „tuturor activităților aeriene americane de luptă" în Laos și Cambodgia. în baza unei legi aprobate de ambele Camere ale Congresului S.U.A.Pe de altă parte, reprezentanți ai
Declarația Guvernului Regal 

de Uniune Naționala al Cambodgiei
PEKIN 15 (Corespondență de la I. Tecuță). — La Pekin a avut loc miercuri o conferință de presă a premierului G.R.U.N.C., Penn Nouth, care a prezentat o declarație a guvernului său. Documentul . reafirmă hotărîrea fermă a poporului cambodgian, a F.U.N.C. și a forțelor populare armate de eliberare națională de a continua lupta lor justă împotriva „regimului" Lon Noi. fără acceptarea nici unui compromis, pînă la realizarea integrală a obiectivelor definite în declarația din 23 martie 1970 a șefului statului .cambodgian, Norodom Sianuk, și în programul politic al F.U.N.C., obiective reafirmate de Congresul Național, care a avut loc în perioada 19—21 iulie, într-o localitate din zonele eliberate. Este vorba despre încetarea totală și necondiționată a oricărui act de

INDIA Adunare populară la Delhi 
cu prilejul Zilei independenței 

Cuvîntarea premierului Indira GandhiDELHI 15 (Corespondentă de la I. Puținelu).— în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea, la 15 august, a Zilei independenței, la Fortul Roșu din Delhi —unde pentru prima dată a fost arborat drapelul de stat al Indiei — a avut loc o adunare populară. în cuvîntarea rostită cu această ocazie, premierul indian, Indira Gandhi, a evocat unele momente importante ale luptei pentru independență. Indira Gandhi a subliniat, pe de altă parte, că guvernul este hotărit să continue, în orice 

Pentagonului au declarat că Statele Unite intenționează, să continue zborurile de "recunoaștere asupra teritoriului Cambodgiei și, „în caz de necesitate", să le escorteze cu avioane militare. De asemenea, avioane americane vor continua să transporte mărfuri cu destinație militară în Cambodgia.

agresiune din partea S.U.A. și retragerea totală a forțelor și personalului lor militar din Cambodgia, înlăturarea regimului de la Pnom Penh și preluarea conducerii întregii țări de către F.U.N.C. și G.R.U.N.C., în scopul construirii unei Cambodgii independente, suverane, pașnice, neutre. democratice și prospere.Vorbind despre importanta încetării bombardamentelor americane asupra teritoriului cambodgian, în- cepînd cu data de 15 august, Penn Nouth a subliniat remarcabilele succese ale forțelor populare armate de eliberare, care, Ia ora actuală, au încercuit Pnom Penhul și au pătruns chiar în interiorul capitalei țării, continuînd să exercite puternice presiuni asupra f-orțelor militare lonnoliste.

condiții, îndeplinirea programelor de dezvoltare trasate, pentru ca eforturile poporului să ducă la rezultatele așteptate. Primul ministru indian a dat o apreciere • pozitivă măsurilor pentru . instituirea controlului de stat asupra 'comerțului cu ridicata al griului.Abordînd problematica externă. Indira Gandhi a spus că țara sa va purta. în continuare, convorbiri cu Pakistanul pentru normalizarea situației dintre cele două țări și a celei din întreaga zonă.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris Ceasurile de la LIP 
nu pot fi oprite

® Ample acțiuni de protest împotriva evacuării cu 
forța a muncitorilorîncepînd de marți dimineață, criza întreprinderii de orologerie LIP a intrat într-o nouă fază : la ora 6 și 5 minute, forțele jandarmeriei au ocupat uzina, evacuînd pe cei 50 de muncitori care asigurau garda de noapte. Evenimentul s-a produs fără incidente, dar vestea s-a' răspîndit cu repeziciune atit în Besan- Qon, cit și în întreaga Franță. După numai cîteva ore, 10 000 de persoane s-au adunat pe străzile orașului, într-o demonstrație spontană. La mitingul care a avut loc în cursul după-amiezii. au participat aproximativ 14 000 de oameni, în frunte cu liderii sindicatelor și cu primarul orașului, care a declarat că municipalitatea sprijină lupta muncitorilor. Marți seara, în fața uzinelor LIP a continuat, manifestația de protest față de metodele folosite de autorități. Poliția a intervenit folosind bombe lacrimogene. Incidentul s-a soldat cu rănirea a trei persoane.Evenimentele de la LIP au izbucnit in urmă cu cinci luni, cind a devenit cunoscut un plan al fostei conduceri a companiei, de concedieri masive, sub pretextul că uzina întim- pină dificultăți financiare considerabile. La 19 iunie. „Comitetul de apărare" al personalului a decis să reia 

activitatea uzinei fără patroni, plata salariilor fiind acoperită din vînzarea ceasurilor fabricate. Autoritățile au considerat practica ilegală și, în fața dîr- zeniei colectivului, au decis evacuarea forțată a muncitorilor.Ceea ce surprinde in continuare opinia publică este hotărîrea și ingeniozitatea cu care muncitorii de la LIP își desfășoară lupta. Prevăzînd ocuparea uzinei, ei au imobilizat principalele mașini și au scos din funcțiune ordinatoarele. O parte din utilaje, precum și o cantitate de piese detașate au fost transportate într-o clădire pusă la dispoziție de municipalitate, unde producția de- ceasornice va fi reluată imediat.Un amănunt, printre altele, care de-- monstrează simpatia și solidaritatea unor largi pături ale populației față de mișcarea celor 1 300 de la LIP. La chemarea sindicatelor, în numeroase întreprinderi și instituții au avut loc marți greve temporare, care au afectat industriile metalurgică și chimică, societatea căilor ferate. băncile etc. în a- cest context, numeroase personalități -ale vieții politice și-au exprimat dezacordul față de evoluția evenimentelor de la Be-' sanțon. precum și sprijinul față de revendicările muncitorilor, în declarațiile făcute presei. Georges Mar-

chais, secretar general al P.C.F., Franțois Mitterrand, prim-se- cretar al Partidului Socialist, Jean-Jacques Servant-Schreiber, secretar general al Partidului Radical, și alți lideri politici și sindicali • afirmă cu tărie solidaritatea tuturor forțelor democratice din țară față de lupta celor 1 300 de la LIP. Totodată, secretarul general al. P.C.F, a trimis o scrisoare primului ministru, Pierre Messmer, în care arată că lichidarea uzinei sau reducerea producției aduce daune producției pe scară națională, deoarece este vorba de un sector important, cu un înalt grad de automatizare. El atrage atenția asupra situației grave din fabrică și protestează împotriva acțiunilor care demonstrează că autoritățile impun prin forță u- nele măsuri. Secretarul general al P.C.F. arată că singura cale pentru soluționarea acestei probleme o constituie tratativele.Prin ocuparea uzinei, conflictul de la LIP nu s-a încheiat. Forțele democratic® din Franța cer cu insistență ca soluționarea orizei să se întemeieze pe negocieri serioase, fără recurgerea la forță.
Paul
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IN SPRIJINUL LUPTEI 
POPORULUI NAMIBIANNAȚIUNILE UNITE 15 (Ager- preș). — Consiliul O.N.U. pentru Namibia a adoptat o rezoluție specială în care condamnă ferm continuarea ocupării ilegale a teritoriului namibian de către Africa de Sud și își reafirmă solidaritatea cu poporul Namibiei, care luptă pentru libertate și independență. Consiliul cheamă toate popoarele să acorde un sprijin multilateral — politic, moral și material — populației din Namibia. Rezoluția, a fost adoptată ca urmare a ultimelor evenimente din acest teritoriu, unde regimul rasist al Africii de Sud recurge la represiuni împotriva populației pașnice, urmărind să înăbușe năzuințele către independență. Consiliul O.N.U. pentru Namibia a apreciat că nu este oportun să se continue contactele secretarului general al Națiunilor Unite cu guvernul Africii de Sud și a cerut Consiliului de Securitate să întreprindă măsuri efective, în scopul de a determina regimul sud-african să înceteze imediat ocuparea ilegală a Namibiei și represiunile împotriva patrioților.

„RĂZBOIUL CODULUI"
continuă în zona in care se desfășura urmărirea a două dintre fregatele marinei de război britanice, un purtător de cuvînt islandez a precizat că. în ciuda asigurărilor britanice de neintervenție, simpla escortă efectuată de cele două nave lasă să se înțeleagă că nu ar fi permis reținerea pescadorului de către vasul de coastă islandez.

Aniversarea Zilei naționale a R. P. Congo
Un discurs al președintelui Marien N'GouabiBRAZZAVILLE 15 (Agerpres). - într-un discurs radiotelevizat, pronunțat cu ocazia ,celei de-a zecea aniversări a Zilei naționale a Republicii Populare Congo, președintele tării, Marien N’Gouabi, a subliniat importanța unirii poporului în jurul

UN NOU EPISOD INREYKJAVIK 15 (Agerpres). Marți s-a consumat un nou episod în „războiul codului". Nava de coastă islandeză „Aegir", angajată în urmărirea pescadorului britanic „Lord Saint Vincent", surprins în interiorul limitelor teritoriale de 12 mile ale Islandei, și-a întrerupt operațiunea, după 19 ore de navigație pe furtună. Referindu-se la prezența
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Delegația Partidului ce
lor ce Muncesc din Viet
nam și a guvernului R.D. 
Vietnam, condu^ă de Fam Van Dong. membru al Biroului Politic a! C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru ai guvernului R.D. Vietnam, a sosit la Pekin în drum spre patrie. Pe aeroport, delegația a fost întîmpinată de Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, de alte oficialități. Miercuri seara. Ciu En-lai a oferit o recepție în onoarea delegației conduse de Fam Van Dong.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

s u A Număr sporit de studenți 
la lectoratele de limba română

In trei universități 
din Statele Unite — 
„Washington". din 
statul cu același nu
me, „Berkeley", statul 
California. și „Port
land", statul Oregon 
— au fost organizate, 
pentru prima dată, 
cursuri de vară de 
limba română.

Cel mai mare lecto
rat. de civilizație ro
mânească funcționea
ză la Portland. Progra
mat in anul 1971 drept 
curs facultativ, stu
diul limbii române a 
ajuns in anul 1973, 
datorită interesului 
trezit in ‘ rîndurile 
studenților americani 
față de locul specific 
pe care il ocupă is
toria și cultura po
porului român In con
textul culturii europe
ne și universale, să 
fie înscris de condu
cerea universității in
tre disciplinele obli
gatorii ale programei 
analitice a cursului 
postuniversitar.

In cadrul discipline
lor acestui prestigios 
lăcaș de învățămint 
funcționează in pre
zent, pe lingă cursuri 
de vară de limba ro
mână, cursuri cu ca

racter permanent pen
tru studenții anilor I 
și II. începători și, 
respectiv, avansați, 
iar pentru anul III 
se predau limba și 
literatura română,
lingvistica, precum și 
un curs de istorie a 
poporului român, la 
care sint înscriși și 
numeroși postuni
versitari și cadre di
dactice. In anul uni
versitar 1972173 aceste
cursuri au fost frec
ventate de 53 de stu
denți. „Creșterea con
tinuă a- interesului 
față de România și ci
vilizația ei, față de 
politica sa internă și 
internațională ne-au 
determinat să răspun
dem printr-o serie de 
acțiuni concrete meni
te, să contribuie la 
facilitarea cunoașterii 
limbii, istoriei, litera
turii și folclorului 
nostru" — ne spunea 
șeful lectoratului din 
„Portland". Aici a fost
înființată o bibliotecă ■ 
română, cu peste 600
de volume. Biblioteca
este abonată la 25 de
publicații românești. 
A fost organizat, de 
asemenea, un labora
tor de fonetică, dis-

punînd de o discote
că, o fonotecă, mag
netofon cu zeci 
de benzi imprima
te despre ' civiliza
ția românească, isto
rie și lingvistică, mu
zică simfonică, popu
lară și ușoară româ
nească.

Conducerea univer
sității apreciază lec
toratul de limbă și ci
vilizație română drept 
unul dintre cele mai 
active lectorate ale 
Departamentului de 
limbi străine. Prof. 
Charles White, titu
larul catedrei de isto
rie. apreciipd rezulta
tele pozitive obținute 
în timpul celor patru 
ani care au trecut de 
la crearea lectoratu
lui, a propus înființa
rea in cadrul univer
sității a unui centru 
de „studii românești", 
considerînd că aceasta 
ar contribui într-o 
măsură și mai mare 
la cunoașterea cultu
rii și civilizației ro
mânești, la apropierea 
dintre cele două po
poare.

C.ALEXANDROAIEWashington

Rdjunctu! ministrului a- 
facerilor extern® al Româ
niei, Nicolae Gnenea, a făcut in zilele de 13—15 august o vizită în R. P. Ungară. în cursul căreia a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe cu- Frigyes Puja, ministru secretar de stat, și Jozsef Marjai, adjunct al ministrului. Au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale și unele probleme actuale internaționale.

Reprezentanții R. D. Viet
nam și Japoniei s au întîInit la Paris pentru a continua convorbirile începute la 25 iulie in problema stabilirii de relații diplomatice între cele două țări.

Un acord interguverna- 
mental prin care se asi§ur^ cooperarea între țările vest-europene, pe de o parte, și S.U.A., pe de altă parte, privind dezvoltarea programului ..SPACELAB", destinat navetei spațiale americane, a fost semnat la Paris de R. F. Germania, Belgia, Franța, Marea Britanie și Elveția.

La Klma-Sta 3 avut loc 1315 august adunarea festivă prilejuită de înmînarea ordinului „Prietenia popoarelor". Republicii Sovietice Kazahe. Cu aceșt prilej, a luat cuvîntul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Guvernul Maltei 3 hotărît să recunoască Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. drept singurul guvern legal cambodgian — a informat Agenția khmeră de informații, reluată de agenția * China Nouă.
La Asuncion, ministrul de externe al Paraguayului, Râul Sa- pena Pastor, și omologul său brazilian, Mario Gibson Barbosa, au semnat documentele de ratificare a convenției cu privire la construirea în comun a unei centrale hidroelectrice pe Rio Parana, în localitatea de frontieră Itaipu. Centrala electrică, a cărei realizare va necesita fonduri în valoare de 2,5 miliarde dolari, va reprezenta cel mai mare obiectiv energetic de acest gen din lume.

Pe cursul unui rîu 
din apropierea ca
pitalei finlandeze, 
Helsinki, poluarea 
cu reziduuri indus
triale a provocat 
moartea peștilor

Partidului Congolez al Muncii. Șeful statului congolez a preconizat votarea de către Adunarea Națională, în urma unei largi consultări populare, a unei legi de amnistie generală — relatează agenția France Presse.
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Președintele Uruguayu- 
lui, Juan Maria Bordaberry, a desemnat o așa-numită „juntă a orășenilor", care înlocuiește, de la 14 august, . Consiliul Municipal din Montevideo. organism ce și-a încetat activitatea în urma măsurilor adoptate de șeful statului, concomitent cu dizolvarea Parlamentului, Surse oficiale precizează că vor fi desemnate alte 18 „junte ale orășenilor", la nivel departamental.

Tailanda a ridicat inter
dicția asupra comerțului cu 
R. P. Chineză, instituită cu m ani în urmă, a anunțat, potrivit a- genției Reuter, un purtător de cuvînt al guvernului de la Bangkok. El a arătat că noile măsuri vor permite oamenilor de afaceri tailandezi să facă comerț cu R.P. Chineză, prin intermediul unei organizații de stat, care urmează să fie formată.

Convorbiri olandezo -. 
vest-germane. c»nceiarui vest- german Willy Brandt și primul ministru al Olandei, Joop Den Uyl, vor conferi la Bonn, la 23 august — s-a anunțat oficial la Haga. Șefii guvernelor celor două țări vor face o trecere în revistă a situației internaționale, ' urmînd să insiste asupra problemelor europene, a unor chestiuni referitoare la relațiile din cadrul N.A.T.O., precum și a relațiilor Est-Vest.

Proiectul președintelui 
NtXOn de a vizita in cursul acestei toamne mai multe capitale vest- europene rămîne neschimbat, a precizat un purtător de cuvînt al Casei Albe. între țările pe care ar urma să le viziteze președintele Nixon se află R.F. Germania, Franța, Marea Britanie, Italia.

în Belgia s-a introdus pe
deapsa cu 20 de ani închi
soare pentru persoanele care se fac vinovate de deturnarea avioanelor de pasageri. Pedeapsa minimă pentru cei vinovați de aducerea unor răniri pasagerilor sau ostatecilor va fi de 10 ani de muncă grea. Legea acordă poliției dreptul de a percheziționa orice persoană care se îmbarcă pe un avion și de a refuza urcarea la bord a celor ce ml acceptă percheziția.

în lakuția a fost descoperit un diamant de 232 carate, cel mai mare din cite au fost scoase la suprafață pînă în prezent în această regiune.

NICOSIA

Măsuri ferme în CipruVara politică fierbinte din Cipru pare să se apropie de sfîr- șit. După arestarea la 9 august, la Limasol, a șefului Statului Major al organizației ilegale EOKA II, fostul maior grec Stavros Stavrou, locțiitorul generalului Grivas, atentatele și activitățile teroriste în insulă au înregistrat o diminuare aproape tot atit de bruscă, pe cit a fost intensificarea lor, la sfîrșitul lunii iulie. Practic, de cîte- va zile bombele și armele automate au a- muțit. Presa și observatorii din Nicosia subliniază că prinderea lui Stavros, comandantul efectiv al EOKA II, a însemnat nu numai decapitarea grupărilor de șoc ale organizației, ci și lovitura hotărîtoare pe plan politic și moral împotriva obiectivelor reale urmărite de generalul Grivas și de cei din anturajul său imediat.A produs o vie emoție la Nicosia știrea că în ascunzătoarea lui Stavros s-au găsit, pe lîngă jurnalul său personal, un număr mare de documente secrete, care se referă la scopurile grupurilor teroriste.

Documentele conțin, de asemenea, indicii precise asupra grupurilor de acțiune ale EOKA II, indicii care sînt folosite acum de forțele de ordine și de poliția auxiliară a guvernului cipriot — constituită special pentru a contracara acțiunile acestei organizații — în vederea lichidării cuiburilor teroriste din diverse localități. Operațiile de cercetare efectuate în ultimele zile au condus la depistarea și arestarea unor noi grupuri teroriste, la descoperirea de arme, muniții și materiale de propagandă.Documentele pun în lumină și natura legăturilor dintre EOKA II și cei trei episcopi ciprioți care — după cum se cunoaște — au încercat să-1 destituie pe arhiepiscopul Makarios din funcția sa ecleziastică.Revelațiile, după cum informează ziarul „Haravghi", au creat derută în tabăra teroriștilor. Este simptomatic faptul că grupurile arestate în ultimele zile — luate prin surprindere în ascunzătorile lor — s-au predat fără nici o rezistență.în fața noii situații,

Grjyas face eforturi să limiteze dimensiunile eșecului. Maiii- feste semnate de el și răspîndite nopțile trecute pe străzile orașelor încearcă să nege autenticitatea documentelor găsite. Generalul continuă, de a- semenea, să-1 țină ostatic pe ministrul justiției, Ohristakis Va- kis, răpit la 27 iulie, și să'amenințe guvernul cu noi acte de violență.Autoritățile se arată Insă hotărite să folosească toate mijloacele prevăzute de constituție pentru a pune capăt violenței. Acțiunile pentru depistarea și arestarea complicilor lui Grivas continuă cu intensitate, concomitent cu eforturile pentru găsirea unei soluții viabile situației prezente din cadrul comunității greco-cipriote. între acestea, reține atenția declarația președintelui Makarios că este gata să organizeze noi alegeri prezidențiale, dacă generalul Grivas va ieși din ilegalitate, va expune public un program politic și se va angaja să respecte voința corpului electoral.
Ion BADEA
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