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A devenit o tradiție ca în. frecare an, la 21 august, în pragul marii sărbători a eliberării patriei, poporul nostru să celebreze Ziua Constituției, între cele două sărbători există nu numai această apropiere în timp, ci o legătură cu mult mai profundă, organică. Pentru că drumul spre marile cuceriri revoluționare ale poporului nostru, care și-au găsit consfințire în Constituție, a fost deschis de insurecția națională antifascistă armată. Constituția noastră este expresia sintetică a marilor cuceriri obținute pe calea deschisă prin actul istoric de la 23 August 1944. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. „prevederile Constituției reflectă viața nouă a țării și a poporului român, făurită sub conducerea partidului. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. prin munca lor plină de elan și abnegație, însuflețită de un fierbinte patriotism, au scris, literă cu literă, marea Cartă a libertăților poporului român".Dacă am încerca să exprimăm numai printr-un singur cuvint ceea ce caracterizează Constituția noastră, cel mai nimerit ar fi, desigur, democratismul. Este bine știut dă și constituțiile burgheze își atribuie îndeobște acest caracter. Declarații frumoase despre „libertate", „egalitate", despre „puterile statului care emană de la națiune" se întîlnesc frecvent în aceste constituții, dar toate acestea râmîn simple vorbe, devreme ce in orinduirea burgheză întreaga putere se află în miinile claselor exploatatoare, care o folosesc pentru a-și apăra și promova propriile lor interese, în detrimentul celor ce muncesc. Constituției noastre ii este propriu, dimpotrivă, un democratism real, determinat de faptul că — așa cum ea proclamă cu limpezime de cristal — „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stă- pin pe soarta sa". Este exprimată aici cucerirea revoluționară fundamentală a poporului nostru, dobîndi- tâ cu prețul unor lupte îndelungate și al unor grele jertfe : după secole de împilare și asuprire, de amestecuri străine în treburile sale, de încălcare a intereselor sale naționale, poporul muncitor a devenit cu adevărat liber și suveran, stăpin pe propria soartă. Puterea politică a poporului, întemeiată pe rolul conducător al clasei muncitoare, pe alianța muncitfft-ească-țărănească, pe unitatea strînsă dintre muncitori, țărani, intelectuali, este baza democratismului orînduirii noastre.Democrația politică este întregită 

Ziua
Constituției

Pe șantierele industriei ușoare

prin democrația economică, dccurgînd din faptul că mijloacele de producție, fabricile și uzinele, minele și sondele, mijloacele de transport, pădurile, recoltele de pe nesfîrșitele ogoare aparțin poporului, se află în proprietate socialistă. Tocmai de a- ceea poporul este în măsură să beneficieze el însuși de roadele muncii lui, de întreaga avuție socială, să-și construiască viața așa cuim dorește, cum îi dictează interesele.Acest adevăr esite pus in evidență de intreaga desfășurare a vieții noastre publice. Cu deosebită pregnanță îl demonstrează perioada ultimilor ani, cind, pe baza hotăririlor Congreselor al IX-lea și al X-lea și ale Conferințelor Naționale ale partidului, au fost aplicate un șir Întreg de măsuri de perfecționare a organizării și conducerii activității sociale — de la îmbunătățirile aduse structurii și modului de funcționare a organelor centrale și locale ale puterii de stat și pină la crearea unor organisme noi, cum sint a- dunările generale ale oamenilor muncii ca for suprem de 'conducere in întreprinderi, comitetele și consiliile oamenilor muncii, ca organe colective de conducere in unitățile economice, consiliile de control muncitoresc a- supra activității economico-sociale, sau pină la sporirea atribuțiilor Frontului Unității Socialiste, la dezvoltarea în cele mai variate forme a dialogului factorilor de decizie cu masele largi. Toate aceste măsuri urmăresc să asigure adîncirea continuă a democratismului, o tot mai largă și mai activă participare a celor ce muncesc la conducerea treburilor obștești, la intreaga operă de guvernare.Democratismul profund care străbate Constituția noastră își găsește, fără îndoială, una din cele mai concludente manifestări in prevederile privitoare la drepturile fundamentale ale cetățenilor. Călăuzite de pr.iincipiiile echiiSății socilale, aceste prevederi proclamă deplina egalitate in drepturi a cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale, interzicînd cu desăvîrșire orice îngrădire a acestor drepturi și orice deosebire in exercitarea lor. Caracteristic acestor prevederi este, totodată, faptul că ele cuprind cele mai largi drepturi care au fost vreodată recunoscute pe cale legislativă în țara noastră — de la drepturile politice, libertatea conști-
(Continuare în pag. a II-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

în Republica Columbia
La invitația președintelui Repu

blicii Columbia, dr. Misael Pas
trana Borrero, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae

UN AUGUST

BOGAT
ÎN IN FĂPTUIRI

PRODUCȚIE record 
LA HUNEDOARASiderurgiștii Combinatului din Hunedoara au realizat, în cinstea zilei de 23 August, cea mai mare producție de metal. în toată luna august ei au produs, in medie, zilnic Cile 50 iotie de oțel peste sarcinile de plan. De la începutul anului pină acum siderurgiștii de pe platformele de lUeru ale celor trei oțelării au elaborat peste prevederi 33 557 tone de oțel, din care aproape 5 000 tone oțel aliat.La riadul său. colectivul Întreprinderii „Victoria“-Călan a realizat suplimentar, in perioada care a trecut din acest an, 5 000 tone fontă, 885 tone semicocs, 260 tone utilaj de turnare pentru oțelării și piese de schimb și utilaje metalurgice in valoare de peste 3 milioane lei.

ANGAJAMENTE ONORATEAcționînd energic pe planuri multiple pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, colectivele din industria sectorului 2 din Capitală anunță îndeplinirea angajamentului asumat in întrecere pe anul 1973 la producția-marfă. îndrumate și sprijinite îndeaproa- 

Ceaușescu, va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială în Republica Colum
bia, în a doua decadă a lunii sep
tembrie a.c..

pe de organizațiile de partid, colectivele din numeroase întreprinderi au înfăptuit planul pe 8 luni cu citeva zile mai devreme, existînd condiții ca pină la 23 August el să fie realizat și pe ansamblul industriei sectorului. Iată buche tul de readîîări -închinat mării sărbători : 115 milioane lei în plus la producția marfă, 182 de produse noi sau modernizate, 61 de tehnologii moderne aplicate. Printre întreprinderile care s-au remarcat prin rezultatele deosebite obținute se află I.P.R.S.- Băneasa, „Automatica", C.I.L.-Pipera, Fabrica de cinescoape, „Suveica", „Sintofarm" ș.a.
LA CEI MAI ÎNALȚI 

PARAMETRIîntreprinderea de geamuri din Scăeni — una dintre cele mai mari unități cu acest profil din țară — a înregistrat cei mai înalți indici economici din actualul cincinal. Acest succes, dedicat marii sărbători de la 23 August,' a permis harnicului colectiv prahovean să expedieze constructorilor, în perioada care a trecut din această lună, mai bine de 50 000 mp geamuri trase, peste prevederile de plan la zi.
PERFORMANȚĂ TEHNICĂPLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii", Constantin Căpraru). — Concomitent cu îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii, colectivul uzinei constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești este preocupat în cel mai înalt grad de diversificarea producției. Acum, în prag de 23 August, aici s-a înregistrat un nou succes în acest domeniu : realizarea celui de-al 6-lea tip

Luni după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe secretarul general a-1 Confe- 

de agregat de cimentare și fisurare a sondelor (2 ACF-700-1 050 atm.). „Noul fabricat, ne relatează șeful de proiect, ing. Petre Stroe, are un debit și o putere hidraulică de șase și,, respectiv, de 2,5 ori mai mare față de tipurile aflate în producție astăzi. Fiind echipat cu o serie întreagă de dispozitive, manevrarea comenzilor se face foarte ușor, in condițiile unei funcționalități sporite. Și incă ceva important de reținut : noul produs are o greutate cu 20 kg/CP mai mică decît tipurile de pînă a- cum. Toate aceste calități îl fac deosebit de competitiv pe piața mondială, el rivalizînd cu cele mai moderne fabricate realizate de firmele străine cu tradiție în construcția utilajului petrolier".
S-AU ÎNCHEIAT ARĂTURILE 

DE VARĂGALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea). — Hotăriți să pună baze materiale temeinice viitoarei producții agricole, de a întîmpina ziua de 23 August cu noi și remarcabile succese, mecanizatorii, toți lucrătorii din agricultura județului Galați, în frunte cu comuniștii, au desfășurat o muncă rodnică, încheind astfel executarea arăturilor de vară pe toate suprafețele planificate de 72 500 hectare în cooperativele agricole și 21 400 hectare in I.A.S. în prezent, pe ogoarele județului Galați se desfășoară din plin recoltatul culturilor de sezon, fertilizarea și pregătirea patului germinativ pentru în- sămînțarea griului. Se fac, de asemenea, pregătiri intense pe baza unor măsuri concrete pentru depozitarea în condiții optime a recoltei de toamnă, pentru ca întregul rod din acest an să ajungă în hambare. 

derației Generale Italiene a Muncii, Luciano Lama, care se află la odihnă în țara noastră, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor d'in România.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.In timpul întrevederii au fost a- bordate unele aspecte ale activității și preocupărilor actuale ale sindicatelor și oamenilor muncii din cele două țări, s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare dintre U.G.S.R. și C.G.I.L. in spiritul relațiilor de prietenie tradițională dintre cele două țări și popoare.Evidențiindu-se mutațiile pozitive
Ziaristul argentinean Julio AlganarazTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amia- ză, pe Julio Alganaraz, corespondent la Roma al cotidianului argentinean „Clarin".La primire au participat tovarășii 
In preajma importantei misiuni 

de prietenie și colaborare 

Ifflffl IDVMSUIUI 
■U CEAUSESCU IN IB

ALE MEU IAIB
Azi vă prezentăm:

Cursul ascendent 
ul relațiilor României 

țările care vor 
fi vizitate

din viața internațională, in cursul convorbirii s-a reliefat rolul important care revine organizațiilor sindicale, oamenilor muncii, in înfăptuirea unei politici sociale progresiste, în promovarea și sprijinirea procesului de destindere și colaborare in Europa și în întreaga lume, s-a accentuat că înfăptuirea securității europene. construcția unor raporturi pe baze noi între state se vor reflecta asupra nivelului de viață al oamenilor muncii, vor avea o înrîurire favorabilă în realizarea aspirațiilor și intereselor fundamentale ale celor ce muncesc.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță cordială, prietenească.
Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Mitjea, consilier al președintelui Consiliului dc Stat.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu ziaristului argentinean.

86 de echipe ale beneficiarilor lucrează alături de montori ® Șfîrșitul lunii, sfîrși* 

tul restanțelor ® 35 capacități au intrat în producție

Pentru anul 1973 este prevăzut să se execute pe șantierele de .investiții ale Ministerului Industriei Ușoare un volum de lucrări cu circa 22 la sută mai mare față de realizările din anul trecut. Urmează să intre în funcțiune, în plus față de 1972, un număr de 72 capacități productive. Care este la ora actuală stadiul îndeplinirii sarcinilor planului de investiții ? Cu ce probleme sint confruntate șantierele acestui minister și cum se acționează pentru rezolvarea lor cu maximum de operativitate ? La aceste întrebări, și la altele referitoare la modul in care se desfășoară activitatea de investiții din această ramură, ne răspunde ing. Ion BAZAC, adjunct al ministrului 
industriei ușoare.La început, interlocutorul nostru a spus :— Ca urmare a eforturilor conjugate ale tuturor factorilor angajați în realizarea investițiilor, pînă in prezent au fost date in exploatare 35 capacități de producție. Dintre cele mai importante amintesc : Tesătoria da mătase-Gheorghieni. Filatura de bumbac din Baia Mare, întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară din Botoșani, precum și noile capacități de la întreprinderile „Borangicul“-București, „Viitorul“-Oradea, „Victoria“-Timi- șoara, Țesătoria de lină-Sighișoara, Fabrica de trîcotaje-Brașov ș.a.Cu toate acestea, sarcinile de plan valorice pe 7 luni nu au fost realizate decît in proporție de 82 la sută. Ceea ce reține serios atenția este faptul că o serie de capacități de producție — cum sint Fabrica de geamuri trase din Buzău. Fabrica de vată din Buftea, secția de finisaj 

de la țesătoria „Dunăreana“-Giur- giu, capacitățile de la filatura de 

fire de vigonie din cadrul întreprinderii „Teba“-Timișoara și altele — care, în mod normal, acum trebuiau să producă, nu au fost puse în funcțiune la termenele prevăzute în graficele de execuție.
— Cunoaștem că pentru re

cuperarea răminerilor in urmă 
conducerea ministerului a în
tocmit un program de acțiune. 
Care sint coordonatele sale 
principale ?— Măsurile cuprinse în acest program se referă, cu precădere, la o- biectivele ale căror scadențe de punere în funcțiune au expirat. Concomitent, aceste măsuri vizează și capacitățile prevăzute să înceapă producția in acest semestru, dar la care stadiile fizice atinse nu se încadrează în graficele de execuție, mai fiind de rezolvat o serie de probleme de care depinde respectarea termenelor planificate. Urmărim cu prioritate. asigurarea întregii documentații 

tehnice aferente acestor obiective, accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor de construcții și montaj, urgentarea livrării utilajelor și instalațiilor de către furnizori. Pentru îndeplinirea neîntîrziată a acestor imperative sint antrenați deopotrivă titularul de investiții, beneficiarii, furnizorii de utilaje, constructorii și pro- iectanții.
— Practic, ce răspunderi și-a 

asumat ministerul in materiali
zarea programului amintit ?— Pentru încadrarea de urgență in graficele de elaborare, avizare și a- probare a documentațiilor tehnico- economice restante, conducerea ministerului a hotărît constituirea unor colective speciale de proiectanți, cu sarcini precise în această direcție. De asemenea, in minister au fost formate colective care, împreună cu beneficiarii de investiții, mențin o legătură permanentă cu furnizorii de utilaje în vederea lichidării răminerilor in urmă, livrării mașinilor și instalațiilor in funcție de fronturile de montaj existente și de urgențele de pe șantiere.Totodată, pentru lichidarea stocului de utilaje existent pe anumite șantiere, acordăm un sprijin substanțial constructorilor la montajul cu rapiditate a acestora. în acest scop au și fost' organizate și repartizate pe șantiere 86 echipe de montori din întreprinderile beneficiare. Ele cu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

A patriei cinstire
Cum scapără ades 
din vechile poeme 
sărutul înțeles !
O, țara mea, e vreme 
de pîrg și de cules, 
prind buciume să cheme.

Ne-a fost prielnic gîndul 
și ochiul dăruit 
acestor ani de-a rîndul. 
Seduși de-un alt zenit, 
am cutezat, plantîndu-l 
pe umeri de granit.

Vitejilor bărbați 
un cîntec li se cade : 
cîntați surori, cîntați ! 
Sub vastele arcade 
cîntați prieteni, frați, 
femeilor — balade !

Vîltoare, trudă, foc, 
nici un făgaș de-a gata, 
nici farmece-n ghioc 
Dar, ctitorind, săgeata 
zbura din loc în loc — 
și la soroc, răsplata.

Va fi alaiul mîine 
rotund ca un hotar 
de sare și de pîine.
Și ramurile iar 
vor fi să se îngîne 
în cadrul solidar.

Mai e atîta cer 
de cheltuit și floare 
în roșul giuvaier.
La țărmul ce răsare 
condu-ne, făclier! 
înalță-te, splendoare !

Pe culme stau urmașii 
ca pe un prag virgin, 
și ne măsoară pașii.
La steaua lor mă-nchin : , 
„Venim, venim chezășii — 
durată și destin !

Venim cu reci fîntîni, 
cu flăcări în privire, 
cu inimile-n mîni.
Sus amfore, potire ! 
Să treacă-n voi, stăpîni, 
a patriei cinstire 1"

Eugen FRUNZĂ

Apropiata călătorie a președintelui Nicolae Ceaușescu in mai multe țări ale Americii Latine va marca, fără îndoială, un eveniment de importantă istorică în evoluția relațiilor de prietenie dintre România și statele ce vor fi vizitate, dintre poporul român și popoarele latino-americane, răspunzînd unor interese majore ale națiunilor noastre, precum și intereselor generale ale păcii, înțelegerii șl cooperării internaționale.Această călătorie istorică va constitui o nouă manifestare a politicii externe a României, care, situînd statornic în centrul activității ei internaționale preocuparea pentru întărirea raporturilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, militează, totodată, consecvent pentru extinderea legăturilor sale cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială. în acest context, o atenție deosebită acordă România socialistă raporturilor cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate țările și popoarele care militează împotriva colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și a- suprire. Ea însăși țară în curs de dezvoltare, România socialistă sprijină în mod activ popoarele și țările care depun eforturi stăruitoare pentru a redeveni stăpîne pe resursele lor naționale și a le valorifica in interesul propriei dezvoltări, pentru a-și făuri o economie puternică, pentru a se afirma ca factori activi ai vieții internaționale.Pe această linie se înscrie și cursul ascendent pe care l-au cunoscut în ultima vreme relațiile României cu țările continentului latino-american. De aceste țări România se simte legată atit prin aspirațiile generale de libertate, pace și progres, cit și prin afinitățile de limbă și cultură. De altfel, se cuvine a ti evocat că 

istoria consemnează Începuturile legăturilor oficiale interstatale încă din 1880, cind guvernul României notifica republicilor latino-americane dobindirea independenței die sbat și cind aceste republici salutau intrarea României în rindul. statelor ncatir- nate, în anul următor începînd să ia ființă „consulate onorifice". Din inițiativa lui Nicolae Titulescu, începînd din 1927 sint înființate reprezentanțe diplomatice românești la nivel de legații în unele capitale latino-americane.Premise calitativ superioare, deosebit de favorabile pentru dezvoltarea continuă a relațiilor României cu țările Americii Latine s-au conturat în perioada postbelică, după ce țara noastră a dobindit o reală independență, iar poporul român liber a pășit la o activitate de sine stătătoare, la o amplă dezvoltare e- conomico-socială, afi<rmîndu-se ca un factor dinamic al vieții internaționale. în același timp, în ultimii ani s-a creat un cadru tot mai favorabil pentru dezvoltarea relațiilor reciproce prin faptul că pe continentul latino-american se manifestă tot mai pregnant tendințele popoarelor respective de a-și făuri o economie proprie independentă, de a realiza ample transformări cu caracter progresist in domeniul social, de a dezvolta o largă colaborare internațională cu toate țările, inclusiv cu țările socialiste. Este semnificativ că dacă In 1947 România avea relații diplomatice doar cu două țări din zona Amerioii Latine, în prezent numărul lor a ajuns la 16 — ceea ce înseamnă marea majoritate a statelor din această zonă.
V. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Activitatea Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste Bacău însumează b serie de experiențe, acțiuni și inițiative bune atit în ce privește educația civică a maselor, cit și atragerea acestora la soluționarea unor probleme sociale, edilitar-gospodărești și de aprovizionare, de larg interes cetățenesc. Despre realizările dobindite pină acum și despre problemele care se află in continuare înscrise pe agenda de lucru am avut recent o convorbire cu tovarășul loan ICHIM 
prim-secretar al Comitetului municipal al P.C.R., pre
ședintele Consiliului municipal Bacău al F.U.S.

21 ca unul!Sirena de la „Salvare" sună I insistent, alarmant. La Spitalul din Tirgu-Jiu a fost adus, in stare deosebit de gravă, Vasile Iordănescu de la Combinatul , din Bîrsești, care se accidentase i in timp ce remedia o defecțiune I la un pod rulant. Medicul. Ion I Găvănescu, ceru singe pentru o - transfuzie. Apoi pentru încă una... și încă una... urgent ! A- | pelul a fost prompt recepționat.Viața lui V.I. a fost salvată. I Acum, prin arterele sale pulsează singe recoltat de la tovarășii I de muncă, veniți în număr im- I presionant la spital să-i dea cîte-o picătură de viață din via- p ța lor. Dar a fost nevoie numai... 21 1 de
„Nota zero

— Principalului obiectiv al activității noastre, educația civică a maselor, ii consacrăm — ne-a precizat de la început interlocutorul nostru — multiple acțiuni, te manifestările politico-educative și cultural- artistice inițiate de comitetul municipal de educație și cultură socialistă. comitetul municipal al sindicatelor, tetul al U.T.C. prinse program aprobat trial de către biroul executiv al consiliului municipal al F.U.S., care conferă tuturor acțiunilor atit caracterul u- nitar, cit și continuitatea și selectivitatea nece-

în prezent, toa-
țiilor. căminele culturale etc. Totodată. am pus accentul pe explicarea și dezbaterea acestor legi în diverse forme accesibile. Nu există săptă- mină în care să nu organizăm, cu

cunoscut îmbunătățiri sub impulsul controlului obștesc. Dacă la început existau tendințe de subapreciere a misiunii echipelor cetățenești, de reducere a activității lor la simpla transmitere a unor sesizări, astăzi putem spune că pe unde trece controlul obștesc se face ordine. De ce ? Pentru că biroul executiv al consiliului municipal al F.U.S. a organizat și organizează periodic, de regulă trimestrial, întilniri de lucru între reprezentanții controlului obștesc și conducerile unităților controlate — ceea ce a contribuit la realizarea unei depline înțelegeri politice a misiunii echipelor obștești.

la purtare"
„Mi numesc Ovidiu Ciubota- 

ru, am 13 ani și sint elev la 
Școala generală din Tăcuta, ju
dețul Vaslui. La venirea mea pe 
lume, mama și-a pierdut viața. 
Nici n-a apucat să mă vadă. 
Eu o cunosc numai dintr-o foto
grafie. De atunci și pină acum 
m-a crescut bunicul dinspre 
mamă, Constantin Tudorache 
din Tăcuta. Tatăl meu și-a în
tocmit un alt cămin și locuiește 
in Bacău. Nu m-a măi văzut de 
4 ani și tot de atunci, bunicului, 
care-i tare bătrin și neajutorat, 
ii este tot mai greu să mă 
crească. De-acum incolo trebuie 
să-l ajut eu pe el. Dar cum ? 
De aproape un an nu mai pri
mesc de la tata nici un ban. 
Chiar și Direcția județeană pen
tru probleme de muncă Vaslui 
i-a trimis o adresă, dar el a 
uitat și de mine și de bunicu’". 
Am .reprodus întocmai scrisoa
rea elevului O.C., fără comenta
rii. Doar titlul... Titlul ne-a fost 
sugerat de faptul că tatăl lui 
O.C. este de profesie... profesor !

Telemeaua
plimbăreațăAbia ajunși la Ploiești, Gri- gore Bărbuță și Danci Pașcu, delegați ai întreprinderii pentru industria laptelui din Arad, s-au și grăbit să descarce brinza telemea contractată. Dar nici una din cele 17 probe recoltate n-a fost satisfăcătoare, drept care ploieștenii au propus ca telemeaua să fie triată și sortată, urrnind s-o preia numai pe cea bună. Cei doi delegați, supărați că n-au făcut... mare brinză, au „intors-o' ca la Ploiești” și au spus că ori se preia telemeaua toată — și cea bună și cea stricată — ori nu mai dau nici un gram. Și au făcut cale întoarsă. Acum, cineva va trebui să n-o întoarcă ,,din condei", ci să facă o socoteală exactă : cit a costat transportul celor 10 tone de telemea Arad—Ploiești tur-retur, plus plus plus cată, tește

salariul celor doi șoferi, salariul celor doi delegați, paguba cu telemeaua stri- plus... Vorba e : cine plă- toate aceste minusuri ?
La plajă cu...
auto
camionul

Unul din punctele de 
atracție și distracție pentru si- 
bieni, in zilele de vară, il con
stituie stațiunea Ocna Sibiului, 
cu lacurile, pădurile și împreju
rimile sale pitorești. Printre nu
meroasele autoturisme proprie
tate personală parcate aici, or
ganele de control au depistat nu 
puține autobuze, microbuze, ca
mioane și chiar autobasculante 
venite la... odihnă și tratament. 
Autocamionul aparținind I.C.L.S. 
produse industriale-Sibiu l-a 
așteptat o zi întreagă pe condu
cătorul auto Gheorghe Pălămaș. 
care s-a prăjit pe plajă pină 
seara, cind s-a „ars" și cu o a- 
mendă. Tot aici, pe 
unui lac au descins, 
microbuz T.V., șase 
vesele nevoie mare.

— Sintem salariați

mare

marginea 
dintr-un 
persoaneai între

prinderii județene de industrie 
locală.

— Și microbuzul ?
— Tot al intreprinderii. Dar 

avem aprobarea conducerii, 
n-am venit de capul nostru.

— Și cu ce ocazie ?
— Să facem baie. 
Rămine de văzut cine va 

intra la... apă.
mai

Păstrăvi
„în sos"
de clorură
de varîn clădirea ocolului silvic Brețcu (Covasna) a dat buzna o ceată de copii : „Repede, nene, că mor păstrăvii 1“ Tehnicianul Andrei Tușă, urmat de copii, a alergat spre pirîul Brezoaia, unde a ajuns tocmai la timp pentru a-i „pescui" pe Gheorghe Lupu, Constantin Pascaru și Gheorghe Dănilă veniți, cu autoturismul 1—BC—2991,din județul Bacău și otrăviseră, cu clorură de toți peștii pe o porțiune aproape un kilometru, braconierii se perpelesc ca tele pe uscat !

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

tocmai care var, de Acum, peș-

comi- municipal sint cu- într-un comun, trimes-

FRONTULUI UNITftTII SOCIALISTE
sare. Astfel, săp- tămînal, la casa de cultură a sindicatelor „Vasile Alecsandri" sint organizate acțiuni politico- educative și manifestări artistice care se adresează tuturor categoriilor de cetățeni : conferințe și mese rotunde pe probleme de interes general, seri cultural-distractive pentru tineret, acțiuni destinate femeilor și pensionarilor. în forme specifice, ele sint menite să contribuie la formarea unei atitudini înaintate față de muncă, mobilizarea maselor la îndeplinirea cincinalului înainte de termen, promovarea principiilor eticii și echității socialiste, dezvoltarea și apărarea avutului obștesc etc.

— Popularizarea și cunoașterea le
gilor se înscriu și ele in cadrul a- 
cestui program ?— Desigur. Acționînd în lumina sarcinilor stabilite de partid, biroul executiv al Consiliului municipal al F.U.S. a luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității de popularizare a legilor. în primul rînd ne-am propus să tipărim, in format portabil, toate legile care interesează masa mare a cetățenilor. Ele au fost larg difuzate la cluburile întreprinderilor și inslitu-

ajutorul deputaților, pe circumscripții electorale sau grupe de circumscripții, întilniri ale cetățenilor cu judecători, procurori, cadre cu muncă de răspundere din conducerea consiliilor populare municipal și judpțean. în cadrul acestora este explicat conținutul legilor apărute, se fac precizări în legătură cu aplicarea lor, se dau răspunsuri Ia întrebările cetățenilor etc. La cele 35 de acțiuni destinate explicării și dezbaterii legilor, ținute pină acum in municipiul nostru. au luat parte peste 40 000 de cetățeni.— Ce loc ocupă în activitatea con
siliului municipal F.U.S. atragerea 
maselor la conducerea treburilor lo
cale, la rezolvarea problemelor de 
interes obștesc ?— Sint multiple acțiunile prin care acțipnăm în acest domeniu. M-aș referi, mai întîi, la rolul activ pe care-1 exercită controlul obștesc, participarea directă a cetățenilor Ia perfecționarea principalelor sectoare de interes public. în orașul nostru nu există sector din această categorie — de la preșe și grădinițe, continuind cu cele mai importante servicii cetățenești — care să nu fi

— în ce măsură stimulează Consi
liul municipal F.U.S. dialogul cu ce
tățenii ? Cum. se exercită controlul 
acestora asupra administrației muni
cipiului ?— Coordonarea de către F.U.S. a tuturor organizațiilor de masă și obștești a dus, de asemenea, la activizarea forțelor cetățenești ale orașului, la sporirea interesului și preocupărilor lor pentru participarea directă la soluționarea unor probleme de larg interes. In lunile ianuarie și februarie, de pildă, au fost organizate întilniri între cetățeni și cadrele de conducere ale primăriei in toate cele 193 de circumscripții electorale. Tot ce s-a hotărît in legătură cu volumul și ordinea de prioritate a obiectivelor edilitar- gospodărești, înscrise în planurile primăriei pe acest an, a fost rezultatul gîndirii întregii obști a municipiului. Ca urmare, zeci de mii de cetățeni au luat parte la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare, iar tinerii participă, în cadrul a trei șantiere proprii, la construirea magistralelor de ocolire a orașului și a parcului de distracții și agrement.

S-a întîmplat să mă aflu în zi de sărbătoare pe drumul care duce de la Brașov sus, la Poiană. In astfel de ocazii, călătorul asistă la un spectacol impresionant, în felul lui, unic : șoseaua e literalmente asaltată. Autobuzele comunale, autocarele turistice. automobilele, motocicletele? — tot ce merge pe două sau pe patru roți— se angajează într-o cursă rapidă și neîntreruptă spre înălțime. De la Brașov la Poiana care-i poartă numele sînt 13 km. In luminișurile și locurile de popas de la km 3, 6. 8— „armate" de excursioniști admiră ore in șir panorama orașului care li se înfățișează la picioare ; la km 13 am văzut localuri de consum, hoteluri și cabane arhipline : aici vin mii de oameni dornici pur și simplu de o gură de aer curat.Răsfoim și caietele cu impresii ale hotelurilor. Majoritatea turiștilor exprimă mulțumiri, au numai cuvinte de laudă. Și să nu uitărti că foarte mulți străini solicită în fiecare an. pînă la ultimul loc, Poiana Brașov.Am socotit că o stațiune montană care a devenit pentru sute și sute de mii de oameni un loc stabil de popas are, fără îndoială, „secretele ei de fabricație". Iată motivul pentru care intre redactor și tovarășul LONGHIN JUCAN, directorul O.N.T. Carpați- Brașov, a avut loc următoarea convorbire :— Unitățile comerciale pe care le conduceți lucrează în toate anotimpurile cu a- proape toată capacitatea de care dispun, iar cu un an

in urmă beneficiile au depășit planificările cu 5—6 milioane lei. Vă propunem o discuție pe tema : care e puterea de atracție pe care o exercită „Casa Car- pați" asupra turiștilor ?— Voi simplifica lucrurile la maximum. In definitiv. de ce vin oamenii la munte ? Numai și numai ca să ia o gustare la bodegile noastre și apoi să doarmă la hotel ? Copilării ! Principalii factori care îi atrag sînt, indiscutabil.

zin și lac, patinoar artificial, telecabină și tele- scaune — iată, pe scurt, o parte din „arsenalul" de iarnă al Poienii Brașov. In al doilea rînd : oamenii nu dorm în aer liber, nu mă- nincă zile in șir ce și-au adus de' acasă. Prin urmare, organizatorii trebuie să creeze pentru oaspeți și o ambianță corespunzătoare. Iată de ce am stăruit atit de mult pentru extinderea și perfecționarea condițiilor de cazare, pentru diversi-

Cadrul organizatoric creat de F.U.S. a dus la creșterea controlului cetățenesc asupra întregii activități de administrație a municipiului. Am să dau un singur exemplu in această privință. Intrucît existau unele nemulțumiri din partea cetățenilor in legătură cu calitatea construcției de locuințe, în luna mai biroul executiv al consiliului municipal F.U.S. a cerut deputaților să analizeze situația Ia fiecare bloc din cartierele noi. Concluziile acestei analize n-au mai luat drumul unui referat către primărie, ci au stat la baza unei întilniri între pro- iectanți, constructori și cetățeni, care a jalonat un program de măsuri cuprinzător și operativ pentru perfecționarea activității în acest domeniu.
— V-ați referit 

la contribuția de
putaților. Dar 
sint cu toții ac
tivi ? Raportează 
in fața cetățeni
lor — spre a fi 
și munca lor su
pusă controlului 
— asupra pro
priei activități ?— Indiscutabil, cei mai mulți dintre deputății consiliului nostru popular sint ac-tivi, își onorează cu cinste mandatul încredințat de obștea care i-a ales. N-am să dau exemple, fiindcă ar fi prea rmille. Dar avem și deputați care răspund la această calitate doar pe... hirtie. în principal este vorba de insuficienta preocupare pentru întărirea răspunderii și perfecționarea muncii lor. Comitetul executiv al consiliului popular municipal a organizat, ce-i drept, multe întilniri ale cetățenilor cu deputății. Ele au fost însă mai mult întilniri o- perative, determinate de rezolvarea unor probleme cerute de o situație sau alta. Nu s-a găsit încă timp — și acest lucru ni-1 reproșăm și noi, biroul executiv al consiliului municipal F.U.S. — pentru organizarea tuturor dărilor de seamă semestriale, in care deputății, începind cu cei din Marea Adunare Națională și terminînd cu cei din ultima circumscripție a orașului, să raporteze în fața cetățenilor asupra propriei munci, în spiritul democrației care caracterizează întreaga noastră viață, socială. Acest lucru il vom face negreșit în trimestrul III al acestui an.

C. PRIESCU 
Gheorghe BALTA

In lunile

septembrie-octombrie

REDUCERI
DE PREȚURI
PEDupă LITORALcum ni se comunică de la întreprinderea de hoteluri și restaurante rești, cei care doresc să că o parte din concediu ralul Mării Negre. în septembrie și octombrie, in cele mai elegante și confortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie Nord. Eforie Sud. Jupiter, Venus. Saturn și Neptun, vor beneficia de reduceri de tarif de pînă la 55 la sută, iar la transport sută.Informații filialeleVictorieinr. 4 și tele de Drumul Orizont) (Complex A-13).

turism, Bucu- petrea- pe lito- lunile

pe C.F.R. de 50 lași înscrieri — la turism din Calea 100, Bd. Republiciidenr.68. precum și la punc- turism din cartierul Taberei (Complexul și cartierul Titan
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TEMELIA DE GRANIT

. SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)inței, și pină la cele sociale — dreptul la muncă, la învățătură, la odihnă, la asigurarea materială de bătrînețe, boală sau incapacitate de muncă. Un bogat buchet care definește de fapt statutul cetățenilor României ca oameni liberi, demni, apți să se împlinească pe toate planurile.Marea forță și superioritate a acestor drepturi, față de drepturile proclamate în vechile constituții, burgheze ale României sau ale oricărui stat burghez rezidă, totodată, in garantarea lor materială de către stat, garantare care — așa cum arată realitățile noastre sociale — devine tot mal puternică pe măsura dezvoltării bazei materiale a noii orînduiri, a progresului construcției economice și culturale. Să ne gindim. de pildă, ce înseamnă pentru egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, politica de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, de dezvoltare economică, științifică, culturală a tuturor județelor, inclusiv a celor in care alături de români locuiesc și oameni ai muncii aparținind naționalităților conlocuitoare ; pe această cale se întărește continuu baza materială a egalității, tot așa cum egalitatea in drepturi a femeii cu bărbatul este mereu întărită prin antrenarea mai largă a femeilor în producție, în ramurile cu specific adecvat, prin perfecționarea formelor de pregătire și calificare și promovarea lor tot mai susținută — potrivit indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. — în munci de răspundere, prin ansamblul măsurilor menite să ușureze munca și viața femeii-mame. Sau, pentru a apela la un ait exemplu, să ne gindim ce înseamnă, sub raportul garantării dreptului la învățătură, extinderea învățămintului preșcolar, generalizarea învățămintului obligatoriu de 10 ani pină in 1976—1977, generalizarea învățămintului liceal pînă in 1985 — așa cum s-a prevăzut în hotâ- rirea plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. jcu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămintului.Garantarea materială a drepturilor și libertăților cetățenești înscrise in Constituție este întregită prin preocupările pentru întărirea in toate sectoarele a legalității socialiste. Măsurile aplicate sistematic în ultimii ani pentru a asigura respectarea strictă a legilor de către toate organele de stat și de către cetățeni, îmbunătățirea activității organelor de justiție, procuratură, miliție și securitate, perfecționarea activității juridice au creat cetățenilor țării noastre sentimentul că drepturile lor sint mai bine apărate ca oricind.Prin însăși esența sa, democratismul societății noastre presupune responsabilitatea tuturor cetățenilor pentru întărirea și dezvoltarea crin-

duirii socialiste, primatul interesului general, o înaltă disciplină socială. Este ceea ce Constituția exprimă prin definirea, odată cu drepturile, a îndatoririlor cetățenești, a obligațiilor fundamentale ce revin tuturor membrilor societății noastre. Importanta deosebită a proprietății socialiste, ca temelie a democrației economice, ca baza progresului general și a ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, impune maximă grijă pentru sporirea ei. pentru buna ei gospodărire. Conștiința acestei îndatoriri iși găsește materializare în prezent în marea bătălie cu timpul pentru devansarea cincinalului. in eforturile celor ce muncesc pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan în toate sectoarele, pentru realizarea integrală a investițiilor și punerea in funcțiune la timp a tuturor capacităților prevăzute, pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție. Închiderea oricăror canale de risipă, de irosire a avutului obștesc, asigurarea unei înalte calități a produselor.Vorbind despre democratismul profund, real, pe care il reflectă Constituția noastră, se cuvine să relevăm acel factor care s-a dovedit, în cursul întregii evoluții a poporului român din ultimele decenii, decisiv pentru întronarea sa in toate sferele vieții noastre sociale — și anume rolul conducător al Partidului Comunist Român. ProcLamînd că „in Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român", Constituția exprimă o realitate fundamentală a societății noastre. Poporul nostru știe că numai sub conducerea partidului a putut izbindi în lupta revoluționară împotriva claselor exploatatoare, că numai pentru că a urmat și a înfăptuit politica sa și-a cucerit eliberarea socială și națională, a putut făuri in România orinduirea care realizează înaltele lui aspirații de libertate și progres. El este pe deplin conștient că numai înfăptuind și de aci înainte politica partidului, transpunind in fapt programul său de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate va putea adăuga noi și tot mai importante realizări celor de pină acum, va izbuti să ajungă Ia acel nivel de dezvoltare economică, socială, culturală care să asigure tuturor celor ce muncesc accesul larg și deplin la binefacerile civilizației socialiste. Pe această convingere s-a clădit și se cimentează continuu unitatea întregului popor in jurul partidului. Un singur gind și o singură voință, de nezdruncinat: a realiza cit mai devreme și cit mai bine cu putință sarcinile trasate de partid — iată ceea ce pune în lumină, o dată mai mult, peisajul vieții noastre sociale in a- ceastă zi în care sărbătorim Constituția patriei noastre socialiste.

am ales pe cele mai eficace, care de fapt stau la îndemina oricărei organizații turistice.— De pildă ?— Cu mulți ani în urmă, aici, ca și la multe alte stațiuni de turism și odihnă, unitățile de consum public alcătuiau de fapt o masă omogenă de „cantine" mai curățele, care ofereau tuturor același lucru și în același fel. Puterea lor de atracție era minimă. Răul prove-

băuturi, răcoritoare, dulciuri.— Rezultatul, concret 7— Dacă dispui de mărfuri diverse, diversificarea rețelei unităților de consum e ca și făcută. Dovada : acum, cele 25 de magazine și localuri — cile avem noi, de pildă, in Brașov și in Poiană — se deosebesc radical unele de celelalte. Fiecare oferă altceva. Ba. mai mult : restaurantele, de exemplu, primesc de la oricine co-

De ce este Poiana Brașov 
un magnet turistic?

ui im mi rr'iriia—Twwn—i țșiiijiii irmHT,***w-nmrriiii iiriiiiiiruiiiiii ■mufrumusețile decorului natural, aerul pur, clima. Cineva ar putea însă observa : peisaj atrăgător și aer pur au toți munții Car- pați. Atunci de ce se duc turiștii mai mult într-un loc anume ? O stațiune montană este căutată și pentru condițiile de a- grement pe care le o- feră turiștilor, pentru posibilitățile de a practica, pe o perioadă cit mai lungă, sporturile de iarnă. Or, la ora actuală, Poiana Brașov este stațiunea noastră montană care oferă cele măi multe atracții de această natură. Pirtii de schi omologate pentru competiții internaționale, stadion, ba-

ficarea rețelei localurilor de consum public. Nu e simplu ?— E simplu, dar ceea Ce spuneți dv. poate afirma oricare organizator de stațiune turistică din țară. Toți se străduiesc să dezvolte capacitatea de cazare, să-și diversifice, să-și perfecționeze activitatea. Ne interesează^ în continuare și in deosebi, răspunsul la întrebarea cum ?— Nu cred că vă voi putea oferi nici de data aceasta informații senzaționale. Nu avem secrete de fabricație. Pentru îmbunătățirea condițiilor de servire publică există un noian de posibilități. Noi

nea de la sistemul de a- provizionare — sclerozat și deci ineficace. Am făcut și facem eforturi mari pentru a înlocui aprovizionarea de la I.C.R.A., „magazia" centrală de mărfuri standard, cu aprovizionarea directă de la furnizori. Peste 60 la sută din mărfurile pe care le vindem turiștilor sint procurate acum direct de la producători. Cum ? Delegații organizației noastre turistice cutreieră întreaga tară, încheie contracte direct cu producătorii, aleg numai mărfurile solicitate. E vorba de produsele alimentare de bază, dar și de artizanat, articole de turism.

menzi anticipate pentru orice fel de preparate culinare. Si sînt capabile să le execute. Nu e un fapt neglijabil I Importanța strict economică ? Sint perioade cind O.N.T. Car- pați—Brașov încasează zilnic sute de mii de lei. iar rentabilitatea unităților noastre de consum e incă o dată mai mare decît a unităților similare din alte orașe și stațiuni turistice. Acestea sînt pe scurt e- fectele aprovizionării directe.— Dv. văd că faceți un elogiu aprovizionării directe. Doar in această inițiativă stă vitalitatea „Casei Carpați" ?
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Administrația de Stat Loto- Pronosport, in colaborare cu Automobil Clubul Român, a organizat in ziiele de 18 și 19 august cea de-a doua ediție a Raliului automobilistic al cîștigă- torllor la Loto-Pronosport. La raliu au participat 78 de echipaje din toată țara, cu plecare din Sibiu și sosire la București. Participanții au fost împărțiți în două categorii — începători și avansați — iar aceștia, la rin-

dul lor, au fost repartizați pe clase de concurs. Pe traseu, precum și la sosire au avut loc o serie de probe speciale de concurs, care au desemnat cîști- gătorii. Din cele 78 de echipaje, 74 au trecut linia de sosire, iar celelalte 4 au abandonat. Duminică, pe stadionul Dinamo, în fața publicului prezent la meciul de fotbal Dinamo—A.S.A. Tg. Mureș, cîștigătorii raliului au fost premiați.

— Sint partizanul „mersului pe propriile picioare". De ce ? Am arătat. dar voi continua demonstrația. Cazarea, de pildă, e a doua mare categorie de servicii pe care le facem turiștilor. Dispunem de aproximativ 2 500 de locuri pe serie, in Poiană și orașul Brașov. Imaginați-vă că hotelurile, vilele și cabanele ar fi întreținute și reparate de o „verigă" (cum au fost și mai sint în alte localități). Ce-ar trebui să faci cind se sparge o conductă. dar cind s-a găurit acoperișul, dar cind ?... N-ai avea încotro, ar trebui să apelezi la intermediar. să faci contract cu „veriga", cu termen de execuție, cu tirguială, cu amînări I Dacă mergi pe propriile picioare, e cu totul altceva. In ce ne privește avem un sector propriu de întreținere. Zugravi, tîmplari, tinichigii.lăcătuși. instalatori stauexclusiv la dispoziția tu-riștilor. în asemenea con-diții se poate lucra maiieftin, mai operativ.- Si mai eficient ?- Da. în general nuavem nemulțumiri dinpartea oaspeților. Iar dorința noastră, e de a găsi, perfecționa și extinde continuu forme noi de auto- gospodărire. A.cum acordăm o atenție principală organizării unor noi categorii de servicii turistice, extinderii producției alimentare proprii, reamena- jării drumurilor de acces spre frumusețile naturale din Poiană. Cu forțe proprii, firește....Și vor reuși, firește 1
Gh. GRAURE
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In cooperația de consum

a județului Dolj

Se extinde gama

serviciilor

pentru populație
CRAIOVA (Corespondentul „Scinteii", Nistor Tuicu). — Pe lingă activitatea de bază — desfacerea produselor industriale — cooperația de consum din județul Dolj acordă o atenție deosebită dezvoltării serviciilor către populație. Comparativ cu realizările perioadei corespunzătoare a anului trecut, volumul prestărilor către populație a crescut in acest an cu 7.5 la sută. De lâ începutul anului pînă în prezent au fost înființate. în acest scop, 50 de unități noi de prestări de servicii. Ținînd seama de cerințele sporite ale populației din mediul rural, în momentul de față, unitățile cooperatiste pun un accent deosebit pe înființarea unor secții cu profile noi, între care : curățătorii chimice, tapiserii, plăpumării, tricotaje, ateliere de reparații aparate radio și televizoare etc. în fiecare comună există, în prezent, în medie, cîte 9 secții sau ateliere.
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Sarcini economice de primă actualitate:

Timpul nostru de lucru 
este ziua-lumină

Muncind astfel vom respecta întocmai termeneleîntreprinderea de oțeluri aliate Tirgoviște, un nou obiectiv metalurgic la care în trimestrul patru al anului în curs se vor elabora primele șarje. Demarind bine acum trei ani, lucrările de investiții pe acest șantier au pierdut din intensitate. în ianuarie 1973 se consemnau rămineri în urmă la u- nele obiective. Apoi restanțele s-au accentuat. Situația existentă la sfîrșitul lunii iunie crea incertitudine asupra respectării termenelor de punere în funcțiune din acest an.Luna iulie. La intervenția Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., Ministerului Construcțiilor Industriale și Ministerului Industriei Metalurgice se iau măsuri concrete de accelerare a ritmului de execuție. A fost organizat un colectiv central de coordonare, răspunzător direct de asigurarea punerilor în funcțiune a obiectivelor de pe șantier. în acest fel se urmărește realizarea lucrărilor punct cu punct, dar. mai ales, se intervine cu soluții concrete pentru depășirea unor situații critice.Luna august. în aceste zile se înregistrează pe acest șantier o accelerare evidentă a lucrărilor de construcții. Ne aflăm la punctele de lucru ale viitoarei oțelării electrice. Aici se lucrează din plin. Un ritm alert imprimat de echipele conduse de Constantin Voiasciuc, Alexandru Guță, Constantin

Crișan, Francisc Păiș. După cum ne spunea șeful șantierului, ing. Nicolae Nagodă. aceste brigăzi dau dovada unui devotament deosebit, j Răspunzind chemării partidului de a face totul pentru punerea în funcțiune la termenele stabilite și chiar mai devreme a obiectivelor, muncitorii din aceste e- chipe și, la fel ca ei, alți

remarcă un stadiu bun al lucrărilor. în prezent a început montajul la 15 din cele 19 caje. La cele două subsoluri de ungere ale zonei cajelor, in aces'te zile montorii iși vor începe activitatea. O contribuție deosebită la realizarea lucrărilor de construcții o are șantierul 4, care zilnic produce 25—30 tone confecții metalice, și șantierul 8, care

zut, hala de ajustaj la rece și cupola castelului de apă de 2 000 mc. Zi de zi, alături de constructor se află și beneficiarul. Acțiunile inițiate de către beneficiar capătă o deosebită consistență a- cum, în momentele decisive pentru cîștigarea timpului. Astfel s-au preluat lucrările de montaj de către echipe proprii pentru „montajul ma-
PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 

DE OȚELURI ALIATE TÎRGOVIȘTE

constructori, nu au precupețit nici un efort. Au muncit in schimburi prelungite, uneori ziua și noaptea, au asigurat o bună organizare a lucrului la fiecare loc de muncă.— Care este acum stadiul efectiv al lucrărilor 7 il intrebăm pe inginerul Dumitru Romanovschl, coordonator de lucrări.— Construcțiile se află intr-un stadiu în care sintem siguri că vom respecta termenele de punere în funcțiune. Am recuperat restanțele de la construcțiile de tunele pentru cable electrice și conducte hidro și am a- sigurat front de lucru e- lectricienilor și instalatorilor. Cuptorul nr. 1 de 10 tone este gata de montat.Și la laminorul de profile mijlocii și ușoare se

execută un important volum de prefabricate și beton.— Noi nu ne uităm la ceas — ne spunea Ion Truță, șef de echipă la balastiera Viișoara. Timpul nostru de lucru este ziua-lumină. De multe ori, am stat tîrziu, pină in noapte, pentru a satisface unele urgențe de pe șantierele oțelăriei sau laminorului, care cereau „foc continuu" in turnarea betoanelor. împreună cu oamenii din echipa mea, în fiecare lună producem peste 2 000 mc de beton, cu mult peste sarcina stabilită.Cîte alte lucruri bune nu s-ar mai putea spune despre harnicii constructori tîrgovișteni. încă un fapt : echipa lui Marin Vișescu a montat, in- tr-un termen de 5—6 ori mai mic decit era prevă

șinilor-unelte din atelierul mecano-energetic (lucrări în valoare de peste 10 milioane lei). Totodată, se remarcă participarea reprezentanților beneficiarului în echipe complexe, coordonate de constructor. Pe lîngă acest sprijin substanțial, se creează premisele ca viitorii muncitoti, maiștri, ingineri, care țfor lucra la noile capacități de producție, să cunoască instalațiile in mod efectiv, în acest fel, ei vor avea posibilitatea să asigure succesul punerilor în funcțiune a noilor obiective pe care le vor deservi.La chemarea comitetului județean de partid, zilnic, cîte 2—3 ore, peste 500 de salariați din municipiul Tirgoviște efectuează muncă voluntară pe acest șanțier., „Pfin

aceste eforturi reunite — menționa ing. Nicolae O- jovan, directorul întreprinderii de oțeluri alia- te-Tirgoviște — avem certitudinea că primele cuptoare de 50 de tone și 10 tone oțel lingou din cadrul oțelăriei electrice nr. 2, respectiv nr. 1, forja de ciocane cu o producție anuală de circa 11 500 tone bare forjate pentru scule vor fi puse în funcțiune la termenele stabilite''.Situația la zi este bună. Ritmul susținut de lucru trebuie menținut și consolidat. Totodată, este necesar să fie înlăturate unele neajunsuri serioase, existente în gospodărirea șantierului. Prezentăm datele de mai jos cu convingerea că măsurile ce se impun nu vor întîrzia să fie aplicate. Nici o zi. Așa, de pildă, stocurile de materiale de la constructor — Grupul de șantiere Tirgoviște — se ridică la citeva zeci de milioane lei. Aceasta se datorează, in bună parte, unei aprovizionări neraționale. în depozit sint materiale din anul 1971, parte dintre ele (in valoare de 2 milioane de lei), datorită depozitării necorespunzătoare, fiind degradate.Vom mai reveni pe platforma metalurgică a Tirgoviștei pentru a scrie despre mersul lucrărilor. Ne exprimăm convingerea că eforturile tot mai susținute pentru grăbirea ritmului de execuție se vor împleti neîntîrziat cu întărirea spiritului gospodăresc pe acest șantier.
LIncj. Ion LAZĂR

(Urmare din pag. I)prind peste 1 200 de tehnicieni și muncitori specialiști care, în unele cazuri, au preluat montajul unor secții și instalații întregi, iar în altele execută asemenea lucrări alături de constructori. Mai mult, pentru a se asigura executarea unor lucrări de bună calitate, la 57 obiective de investiții sint prezente colective formate din specialiști ai proiectantului, furnizorilor de utilaje, beneficiarilor, constructorilor și ai titularului de investiții, care asigură asistența tehnică Ia montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice, inclusiv la punerea în funcțiune a noilor capacități de producție.Pe fiecare șantier, la fiecare obiectiv, concomitent cu aplicarea acestor măsuri energice, menite să accelereze ritmul de exdcuție al lucrărilor de Investiții, au apărut și s-au afirmat multe inițiative valoroase, cărora le acordăm o mare atenție. între acestea, amintesc hotărîrea luată de colectivele întreprinderilor beneficiare — „Teba“ Timișoara, Filatura și țe- sătoria de bumbac Roșiori de Vede, ,,Victoria“-Timișoara, „Metalul roșu“- Cluj și altele — de a da un sprijin substanțial constructorilor, partici- pind, după orele de program, la transportul materialelor, executarea unor săpături, pozări de conducte și cabluri, la montajul utilajelor etc.
— în prezent, ce neajunsuri 

se cer urgent înlăturate din ac
tivitatea unor șantiere ?— Cu toate măsurile aplicate pînă acum, trebuie spus că pe unele șantiere, cum ar fi cele de la Fabrica de confecții Odorheiul Secuiesc, Fabrica de tricotaje Caracal. întreprinderea „Metalul roșu" Cluj, rit

mul de execuție * lucrărilor este

nesatisfăcător. Se îniîmpină încă greutăți in aprovizionarea șantierelor cu materiale de construcții — ciment, oțel beton, plăci cu goluri, cărămidă, etc. — nu toți constructorii și-au mobilizat întregul potențial tehnic și material de care dispun, la obiectivele principale, în concordanță cu necesitățile reale ale acestor șantiere. Acționăm energic pentru ca asemenea deficiențe să fie cît mai curînd lichidate.
— In finalul convorbirii noas

tre, vă rugăm să precizați cind 
vor fi, totuși, recuperate res
tanțele din prima parte a 
anului ?— Se poate afirma, cu certitudine, că rămînerile in urmă consemnate la unele capacități de producție vor fi recuperate pînă la sfîrșitul acestei luni, cînd vor fi conectate la circuitul economic numeroase noi capacități și unități, cum sînt Fabrica de textile nețesute din Bistrița, Filatura de fire și sfori Cristurul Secuiesc, Fabrica de vată Buftea, precum și unele capacități de la întreprinderea „Teba“ Timișoara. Celelalte restanțe vor fi și ele recuperate integral pînă Ia sfîrșitul trimestrului III. Mai trebuie menționat _ faptul că alte capacități, ca. de pildă, noua filatură a întreprinderii „7 Noiembrie" și o serie de secții de Ia fabrica de tricotaje „Crinul", arabele din București, vor intra în producție înainte de termen.

Avem convingerea — și eforturile 
pe care le depune sint o dovadă in 
acest sens — că Ministerul Industriei 
Ușoare iși va îndeplini la toate pre
vederile sale planul de investiții pe 
anul 1973, an hotăritor pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.

Convorbire realizată de 
Ilie ȘTEFAN

Nivelul recoltei de griu este hotă- rit, în mare măsură, de modul în care este pregătit terenul destinat acestei culturi. La recenta consfătuire a inginerilor șefi din cooperativele agricole s-a arătat că, în toate unitățile, este necesar să se acorde cea mai mare atenție efectuării la .timp a arăturilor, întreținerii lor, nivelării terenului, pentru ca pînă la semănat solul să acumuleze cantități mai .mari de apă și, totodată, să se îmbogățească cu materii hrănitoare. Stadiul efectuării acestor lucrări și. măsurile ce se impun pentru grăbirea lor constituie tema raidului-anchetă întreprins în citeva unități agricole din județela Prahova, Vrancea și Timiș.

agricole se manifestă o grijă deosebită pentru calitatea lucrărilor.Putem constata, deci, că în județul Prahova se observă un efort general pentru asigurarea unei recolte bune de griu in anul viitor. De a- ceea, cu atit mai contrastantă apare încetineala cu care se lucrează la unele cooperative agricole — Baba Ana, Florești, Urleta — la strînsul

PRAHOVAîn județul Prahova au fost arate 24 000 ha din cele 32 000 ha pe care trebuie să se execute această lucrare. „Pină la 23 august — ne spune ing. Aurel Furfurică, directorul direcției agricole județene — vor fi încheiate arăturile pe toate suprafețele eliberate de plante premergătoare mai timpurii. Se va trece apoi la pregătirea acelor terenuri de pe care se stringe recolta de sfeclă, floarea- soarelui, porumb etc. De altfel, la cooperativele agricole din Baba Ana. Gheorghița, Albești și din alte părți a și început recoltatul sfeclei de zahăr. De asemenea, se string cartofii, intil. floarea-soarelui. în urma indicațiilor date de conducerea de partid și a unor analize concrete făcute de noi, putem mări suprafața ce se va insămința anul acesta cu griu". De la directorul direcției a- gricole am aflat și despre alte acțiuni imediate ce se desfășoară pe ogoarele Prahovei. De pildă, pe baza unui grafic',’ în fiecare zi, unitățile agricole ridică de la Uzina chimică Valea Călugărească in medie 60 de tone superfosfat concentrat. Ingră- șămintele se administrează sub arătură. în majoritatea cooperativelor

Pentru toate ramurile și întreprinderile s-au stabilit, prin planul de stat din acest an hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, sarcini mobilizatoare atît sub aspect cantitativ, cit și calitativ. Esențial este ca, fără excepție, prevederile planului să fie înfăptuite întocmai, astfel ca economia noastră să beneficieze din plin, ritmic, de fiecare produs, in condiții de înaltă eficiență. îndeplinirea planului la fiecare sortiment în parte constituie o indatorire importantă a colectivelor de oameni ai muncii, a comuniștilor. Orice restanțe care apar trebuie lichidate neintîrziat, pentru ca in mecanismul echilibrat al planului economic să nu se producă nici un deranjament. Tocmai pornind de la cerința îndeplinirii planului producției industriale pe acest an la toate sortimentele — cerință subliniată din nou de conducerea partidului în cadrul recentei ședințe de lucru consacrată unor probleme economice actuale — ne propunem să urmărim cum se acționează in întreprinderile restanțiere la un produs sau altul pentru lichidarea tuturor răminerilor în urmă.în ramura chimiei, producția îngrășămintelor deține o pondere importantă, acest sector cunoscînd o dezvoltare susținută, determinată de cerințele unei agriculturi moderne, de solicitarea crescîndă a îngrășămintelor pe piața externă. Au fost construite capacități importante pentru producerea îngrășămintelor chimice la Valea Călugărească, Craiova, Tr. Măgurele, Năvodari, Victoria, Piatra Neamț, Slobozia, Făgăraș, Tg. Mureș.Iată de ce pentru îndeplinirea sarcinilor deosebit de mobilizatoare din industria de îngrășăminte trebuie ca, în condițiile unei programări judicioase, eforturile să fie bine dozate. fiecare rezervă de capacitate să fie folosită din plin, in fiecare oră de funcționare a instalațiilor să se obțină o producție maximă. Bune rezultate au obținut, în acest sens, colectivele din sectorul îngrășămintelor de la combinatele chimice din Victoria, Făgăraș. Craiova și Tg. Mureș. Aici s-au încetățenit un stil de muncă sănătos, o permanentă și fructuoasă colaborare între specialiști și muncitori, răspunderea față de realizarea integrală a planului căzînd asupra fiecărui om.Rezultatele celor șapte luni ■ trecute din anul în curs denotă însă o activitate inegală în acest sector. E- xlstă anumite întreprinderi aflate ........ constant sub nivelul sarcinilor ‘ de, plan, postură care nu onorează colectivele acestora; restantele acestor întreprinderi trag in jos rezultatele de ansamblu obținute în acest sector. Este îngrijorător faptul că proporția de îndeplinire a sarcinilor do plan a fost de circa 76 la sută la îngrășăminte cu azot și circa 87 la sută la cele cu fosfor.Nu ne propunem să facem o retrospectivă amănunțită în legătură cu realizarea planului la acest produs. O subliniere este insă absolut necesară : apreciabilul efort de investiții făcut de stat în industria îngrășămintelor chimice trebuie rambursat din plin de către fiecare unitate și aceasta nu se poate decit prin realizarea sistematică a planului, prin obținerea unor indici înalț! de eficiență.Am căutat să aflăm răspuns la două chestiuni esențiale ce se ridică acum în sectorul de îngrășăminte chimice, întîi : de ce depinde redresarea grabnică a situației 7 Apoi : ce se întreprinde in prezent pentru intrarea producției de îngrășăminte în cadența planului 7Surprinde părerea unor cadre din minister după care cauzele de fond trebuie căutate în afară, in principal în finalizarea cu întîrziere a unor capacități. Mai a-

proape de producție și de... realitate, directorul general al Centralei industriale de Îngrășăminte Craiova, ing. Iustin Rogoz, ne-a spus :— în principal, defecțiunile intervenite, care au dus la oprirea instalațiilor, au generat aceste neindepli- niri de plan. Dacă asemenea defecțiuni apăreau în trecut frecvent doar la Tr. Măgurele, acum ele au pertur
■....... II

Direcții principale de acțiune în industria 

îngrășămintelor chimice:

• Respectarea teliMbșei
• Organizarea rațională
• Disciplina in mancă

bat producția și la Valea Călugărească și la Craiova.Reținind acest lucru ne intrebăm : de ce defecțiunile mecanice apar atit de frecvent în acest sector al industriei chimice 7 Care sint rezultatele acelei profilaxii a instalațiilor de care șe vorbește de atita timp, unde este spiritul de răspundere în execuția reparațiilor și reviziilor generale, știut, fiind că nu de puține ori au fost cazuri cînd defecțiunile au apărut la scurt timp după efectuarea a- cestora 7 Desele întreruperi în funcționare din cauza defecțiunilor mecanice la diferite instalații de îngrășăminte chimice trebuie să pună un semn de întrebare și asupra modului în care s-a desfășurat acțiunea de policalificare a operatorilor chimiști, modul în care sînt utilizate cunoștințele dobîndite in cursurile de policalificare.întirzierile apărute în punerea in funcțiune a capacităților de la combinatele de îngrășăminte chimice din Slobozia și Piatra Neamț au afectat și ele, fără îndoială, nivelul realizărilor. La aceste capacități, în cel mai scurt timp este posibil ca instalațiile să înceapă să producă primele cantități de Îngrășăminte, de mult așteptate. Dar oare Ministerului Industriei Chimice nu-i revin răspunderi, în calitate de titular de investiții, pentru nerespectarea disciplinei de plan în domeniul investițiilor 7Există posibilitatea redresării situației din domeniul îngrășămintelor chimice 7 Da, acesta este răspunsul unanim, aceasta este concluzia ce se desprinde din investigațiile făcute in principalele unități producătoare.

• La Tr. Măgurele, revizia gene-* rală, care s-a încheiat, a dus la a- pariția unor instalații de amoniac a- proape noi, care prezintă garanția că vor funcționa normal. La fel se prezintă situația și la instalațiile pentru acid fosforic. Există condiții ca în lunile următoare instalațiile să funcționeze normal, fiind posibil să se recupereze o parte din restanțele din prima parte a anului.
o La Năvodari, rămînerile în urmi înregistrate in prima parte a anului vor fi recuperate integral pină la 31 decembrie a.c. Materia primă este asigurată in cantitatea și calitatea necesară. Pentru îmbunătățirea randamentelor se execută lucrări la instalația de concentrare a acidului fosforic și la stația de deminerali- zare.
0 La Valea Călugărească — unitate restantă cu aproape 8 900 tone — se execută lucrările de revizie generală. Se iau . măsuri speciale pentru lichidarea neajunsurilor la linia de acid sulfuric. Centrala industrială preconizează să intervină pentru a îmbunătăți organizarea seotoru- lui mecanoener- getic. Conducerea uzinei chimice, organizația de partid trebuie să acționeze ferm pentru întărirea disciplinei muncii, pentru respectarea disciplinei tehnologice. Cu toate că materia primă este asigurată, nu va fi posibilă recuperarea integrală a restantelor. (A- ceasta este părerea centralei industriale. Așteptăm un răspuns de la colectivul Uzinei chimice din Valea Călugărească. al organizației de partid de aici).• La Slobozia, linia de amoniac va intra în Icu- rind in funcțiune. Peste citeva șăp- tămîni aici se vor produce îngrășăminte. Specialiști din centrală 'sînt permanent la Slobozia pentru a urmări buna desfășurare a probelor tehnologice la alte instalații, luarea operativă a măsurilor ce se impun.o La Piatra Neamț se aplică măsuri pentru îndeplinirea integrală a planului pe semestrul II.o La Combinatul chimic din Craiova, angajamentul, anual la îngrășăminte chimice a fost îndeplinit. Acest' succes dă garanția că o parte din restanțele apărute in celelalte unități producătoare de îngrășăminte chimice va fi recuperată.• La combinatele din Tg. Mureș, Victoria și Făgăraș, planul anual va fi îndeplinit în bune condiții și chiar depășit.Deci, din nou optimism. Esențial este insă ca fiecare colectiv de întreprindere, fiecare organizație de partid să fie conștiente că cheia realizării integrale a planului se află in mina lor. Este încurajator faptul că în prezent instalațiile de îngrășăminte sînt în stare bună de funcționare. Numai în măsura în care chi- miștii vor ști să mențină tonusul actual al producției, numai în măsura in care se vor preocupa zi de zi de ridicarea calificării, de întreținerea și buna funcționare a Instalațiilor, vor munci fără preget, cu toată răspunderea, fiecare la locul său de muncă, numai în aceste condiții îndeplinirea exemplară a planului de îngrășăminte chimice va înceta «ă mai fie o problemă.

Dan CONSTANTIN 
Viorel SĂLAGEAN 
NIstor ȚUICU

borceag, fasole, griu și alte culturi) au fost fertilizate cu îngrășăminte fosfatice. De asemenea, s-au executat pină acum arături pe 10 320 ha. respectiv pe 38 la sută din suprafața ce va fi semănată cu griu. La cooperativele din Pufești, Vulturu, Mărășești, Boghești, Sihlea, lucrările sînt avansate. In prezent se recoltează porumbul pentru siloz și,

mînțărilor de toamnă este in toi. Spunem, în general, pentru că mai sint și unități unde ritmul de lucru e foarte lent. Cooperativa agricolă din Suraia, de exemplu, trebuie să semene cu griu 1 100 ha. Dar unde 7 „Unde va permite terenul" — ne-a răspuns Ștefanache Neagu, președintele cooperativei. Inginerul-șef Nicolae Alexandrescu e plecat in

BMl!

OGOARELE PENTRU GR1U SĂ FIE PREGĂTITE MAI BINE Șl MAI REPEDE!

Este foarte aproape vremea 
însămințărilor de toamnă

paielor, la arat și la alte lucrări. De pildă, acum două zile, la Scorțeni, 3 din cele 7 tractoare stăteau în plină zi la sediul secției. La cooperativa agricolă din Băicoi, executarea arăturilor întîrzie deoarece nu se eliberează mai repede suprafețele cultivate cu in.
VRANCEALucrătorii ogoarelor, specialiștii din județul Vrancea și-au regrupat forțele la lucrările de care depinde recolta de griu din anul viitor. Terenurile care au fost ocupate cu premergătoare timpurii (mazăre,

imediat după eliberare, terenul este fertilizat și arat. La Măicănești, de exemplu, pentru recoltarea porumbului siloz de pe 350 ha, au fost organizați la lucru peste 150 de cooperatori, din care 45 cu atelajele și 12 mecanizatori cu combine de recoltat furaje și remorci. Pe terenul rămas liber lucrează 4 discuri pentru mărunțirea resturilor vegetale ; in urma lor un mecanizator administrează superfosfat, iar alți 14 ară. Terenul râmîne uniform. La fel de bine se lucrează, în aceste zile, la Râmniceni, Homocea, Milcovul, Gu- gești și in alte unități.Se poate aprecia că, in general, în județul Vrancea pregătirea insă-

concediu. în prezent, la Suraia sint arate pentru însămințările din toamnă doar 200 ha. Recoltarea porumbului siloz nu a început, iar îngrășăminte chimice nu s-au procurat. O situație asemănătoare am întîlnit și Ia Nănești. Aici se vor însămîn- ța 800 ha, din care pînă în prezent au fost arate doar 290. Și aci, in- ginerul-șef Ilie Marin e plecat in concediu și cum președintele Ghiță Balinca nu poate hotări singur, așteaptă o comisie de Ia județ. Tot „in așteptare" stau și conducătorii cooperativelor agricole Ruginești, Tă- năsoaia, Gologanu, unde s-a arat mai puțin de 20 la sută din terenurile destinate lnsămînțărilor de toamnă.

In județul Timiș, numeroase unități agricole atribuie recolta bună obținută în acest an calității lucrărilor de pregătire a terenului. Iată de ce acum se acordă o atenție deosebită fertilizării și arăturilor. La Becicherecu-Mic, îndată după strin- gerea recoltei, s-a trecut la eliberarea terenului și executarea arăturilor pe suprafețele stabilite a fi semănate cu griu după premergătoare timpurii. Mecanizatorii care servesc această cooperativă au terminat de arat. Luni i-am întîlnit în tarlaua „Drumul Iecei", arînd, în condiții ireproșabile, parcelele de pe care se recoltase cînepa. Concomitent, împrăștiau și îngrășăminte chimice. Pină acum au fost pregătite pentru însămînțări 260 ha, lucrare care va continua, după cum ne-au asigurat tractoriștii, in același ritm, pe măsură ce se vor elibera terenurile ocupate in prezent cu sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, floarea-soarelui. De la ing. Mircea Neagu, președintele cooperativei, aflăm că s-a trecut și la identificarea unor suprafețe care vor fi însămînțate suplimentar față de cele planificate inițial a se cultiva cu griu.Aspecte asemănătoare am întîlnit și la cooperativele agricole din He- rendești, Sinmihaiul Român, Sta- mora Germană, Tomnatic. Comloșu- Mic, Biled, Voiteni și alte unități. Comparativ cu alți ani, la ora actuală pregătirile ce se desfășoară în acest județ pentru producția anului viitor sînt în avans. Pină acum au fost executate arături pentru însă- mințări pe 33 200 ha, din care 24 000 ha după păioase, iar restul după premergătoare ca in, cartofi, legume, trifoi, ghizdei, lucernă.
C. CAPRARU 
I. NISTOR 
C. IOANA 
corespondenții „Sctnteli"
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Mîndră zi a libertății,
t V

O retrospectivă a filmului artistic românesc din ultimii 20 de ani necesită numai un imens trava- de vizionare, ci și un mai puțin dificil selecționare prin
August douăzeci și trei PROGRAMUL I

A vorbi despre ecourile stirnite în conștiința compozitorilor noștri de acea „vară fierbinte, curată" — cum spune poetul — a lui ’44, înseamnă a vorbi despre una dintre cele mai importante dimensiuni, încărcată de semnificații, ale preocupărilor creatoare pe care făuritorii de frumos in răscolitoarea lume a muzicii le au, iată, de aproape trei decenii.Pentru toate generațiile de compozitori de astăzi — de Ia cei cu tîmpla ninsă de trecerea anilor, pînă la tineri, August 23 reprezintă o temă majoră, constantă. Mai mult încă. Dincolo de lucrările, extrem de numeroase dedicate anume insurecției naționale antifasciste armate de-a lungul anilor, idei generoase care se circumscriu aceleiași teme sau o sugerează în alte planuri, penetrează atîtea și atîtea opere muzicale încît evocarea acestora ar cere dimensiunile unei uriașe antologii. De pildă, intr-un cîntec dedicat partidului, un vers materializează gînduri despre același ardent 23 August ; pentru că nu putem cinta partidul fără să amintim că el a fost brațul înarmat ce s-a ridicat în fruntea poporului pentru eliberarea patriei. O simfonie, o cantată sînt dedicate republicii ; și România socialistă nu putea fără ctitorirea libertății. Un este inspirat de muncă, un zugrăvește sonor imagini ale mare centru industrial ; or, creatorul operei de artă cinstind neprețuita noastră sete de a munci, de a construi, cinstește epoca și, implicit, începuturile ei. In sfîrșit, un tînăr compozitor elogiază ziua de 23 August prin mijlocirea unui limbaj sonor inedit, eminamente contemporan. Și meditezi că libertatea de creație avînd acoperire valorică, adincă expresivitate și pregnanță ideatică este caracteristică epocii care a purces in ziua pe care ne pregătim s-o sărbătorim. Dar, așa cum spuneam, a trece în revistă toate lucrările care direct sau indirect îți îndeamnă gindul fie spre marele eveniment, fie spre semnificațiile sale complexe în viața noastră, înseamnă a vorbi, gîn- desc, despre întreagă această muzică românească contemporană, de o unitară concepție estetică și de neimaginată varietate stilistică, marcată de o autentică valoare națională. Această muzică românească contemporană a avut ca temei acea 
„vară fierbinte, curată" — cum spune poetul.Restrîngînd însă aria referirilor, să spicuim cîteva dintre numeroasele lucrări fnuzioale aparținînd unor genuri diferite inspirate de insurecția națională antifascistă armată sau dedicate acesteia.în domeniul cîntecului de mase, formă de exprimare muzicală spontană, agitatorică și, prin aceasta, de o accesibilitate imediată, compozitorii au scris zeci și zeci de pagini — de fapt, o muzică ce a intrat, adesea imediat după lansarea pieselor, în conștiința poporului ca o manifesta
re jitin cînt a unuia dintre cele mai ardpnte sentimente, cel'izvorît din cinstirea zilei de 23 August. Și nu o dată, autorii celor mai bune dintre lucrările aparținînd genului s-au pierdut — asemeni creatorului popular — în anonimat, melodiile lor alimentînd bogatul repertoriu de cîntece pe care le purtăm în inimi și ne flutură pe buze. De la formularea melodică amplă, imnică („Eu știu o zi" de Ioan D. Ohirescu) pînă la cea aproape lapidară („Cîntec de bucurie" de Vasile Popovici), de la unda de lirism („Țara lui Făt Frumos" de Tiberiu Olah) pînă la afirmarea caracterului stenic, dinamic („Cîntec pentru 23 August", „Partid al lumii muncitoare" de Gheorghe Dumitrescu), îmbrăcate mai toate în acea haină armonică simplă ce lasă — pe de o parte — libertate depănării limpezi a melodiei, iar — pe de altă parte — este convenabilă interpretării de către cit mai numeroase formații corale, marcate — în general — de o ritmică pregnantă, adesea incisivă, ce le conferă aspectul de marș mobilizator („Mîndră zi a libertății" de Radu Paladi, „Vom izbindi" de Vasile Popovici), cinte- cele despre 23 August sînt clamări de un profund patriotism. Iar dacă unele dintre ele pot fi numite în a- celași timp — bunăoară — și cîntece ostășești (cum sînt cele semnate de Dumitru Eremia, Dinu Stelian și alții) sau pionierești

exista poem triptic unui

cinema

• Departe de Tipperary : PA
TRIA — 10; 12,30; 18; 18,30: 21.
• Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
8; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 21, la gră
dină — 19,45.
• Aventura lui Poseidon s FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15,30; 18,15; 
21, la grădină — 19,45.
0 Pădurea pierdută — 9; 11,15; 
13,30, Cutezanța — 16; 18,30; 20,45 : 
LUMINA.
0 Eglantin : CAPITOL — 9,30;
11,46; 14; 16,30; 18,30; 20,45, Ia gră
dină — 19,45.
• Cu mîinile curate ; Ultimul
cartuș : CENTRAL — 8,15; 11,45;
15,30; 19,15.
• Polițistul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 19,30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21» GRADINA DI
NAMO — 20.
0 Urmărire la Amsterdam i EX
CELSIOR — 9; 11,-15; 13,30; 16; 
18,30; ZI, MELODIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
0 Tu, eu și micul Paris s DOINA
— 11; 13,15; 15,45; 18; 20,30.
0 Tinerețe fără bătrinețe : TIM
PURI NOI — 10—18 In continuare.
0 Program de filme documenta
re ; TIMPURI NOI — 20.
0 Infailibilul Raffles S BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15 : 20,30, 
la grădină — 20, ARENELE RO
MANE — 20.
0 Dragostea începe vineri ) FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 20.
0 Milne Mexicul — 10S 12; 14;
16,30; 18,30, Al treilea om — 30,30 : 
CINEMATECA (sala UNION).

(„Sub soarele lui August" de Ion Nicorescu", „In a patriei grădină" de Nicolae Oancea) — toate sînt izvo- rîte dintr-un unic sentiment.Modalități deosebit de expresive în dăltuirile sonore izvorî te din a- ceeași majoră temă au găsit compozitorii în genurile vocal-simfonice. Cantate, oratorii, poeme vibrînd de patos dramatic în care oazele de lumină sau finalurile apoteotice interpretează semnificații, punctează consecvent creația muzicală românească contemporană. De la dimensiuni restrinse, la cele ale unor adevărate epopei sonore, antrenînd — drept aparat vocal-simfonic — corul și orchestra de la proporții camerale, pînă la impresionante alăturări de
Eliberarea
temă majoră

în muzica noastră
contemporană

coruri mixte, bărbătești și de copii, soliști, recitatori și or.chestre reunite — asemenea lucrări ca oratoriile „Zorile de aur" de Gheorghe Dumitrescu și „Pe lespedea eroilor" de Sergiu Sarchizov, cantata „Prind visele aripi" de Tiberiu Olah, „Cantata festivă" de Aurel Stroe, poemul- cantată „Patria mea" de Doru Popovici, „Inscripție" de Nicolae Brîn- duș, oratoriile lui Ovidiu Varga și Radu Paladi, se constituie în cronici artistice, adesea cu un pronunțat caracter epico-dramatic, ale Insurecției. Gheorghe Dumitrescu și Sergiu Sarchizov își structurează amplu lucrările amintite evocînd în mari „capitole" muzicale momente din istoria de luptă a poporului nostru pentru care 23 August a însemnat momentul ivirii „zorilor de aur". Viguroasa tratare corală, o dramaturgie strînsă, întrepătrunderea în limbajul utilizat a elementelor folclorice cu intonații ale cîntecului revoluționar — iată cîteva definiri ale partiturilor. Tiberiu Olah, investigînd specificul modal al muzicii populare, găsind în ritm și în plasticitatea coloristică orchestrală inedite modalități de expresie, creează o dinamică și electrizantă metaforă sonoră, Insurecția apărind în viziunea sa artistică în măreția semnificațiilor sale istorice — pragul înalt, pe care trecîndu-1, cu arma în mină, poporul a intrat într-o nouă, luminoasă și definitivă eră. Dar dacă, cu alte unelte, Ovidiu Varga și Radu Paladi își concep lucrările îritr-un evident' spirit oratorial, Aureî Stfbe .și ’Dorii" Popovici tratează tema din unghiul - unor sensibilități lirice, in vreme' ce Nicolae Brînduș — o gindire artistică esențialmente modernă, demonstrează că ideile generoase pot și trebuie să fecundeze cele mai diverse zone din cîmpul creației.De altfel, un asemenea adevăr îmi pare esențial în întreaga muzică românească. Policroma paletă stilistică a compozitorilor noștri, substanțial mai bogată în acești ani, iată, devine prin efortul a numeroși compozitori, capabilă să oglindească cu oricare din aceste nuanțe sursa de inspirație contemporană. Evident, nu mijlocul loarea ; eroda o donatadupă cum substanța și ideatică există 
există) . _____coordonate. în constelația lucrărilor scrise in cinstea lui 23 August „Elogiu" de Lucian Mețianu sau mișcarea simfonică „Noapte de august" de Irina Odăgescu-Țutuianu sînt doar două dintre piesele care descind din preocupările, mai ales ale tinerilor, de a materializa sonor • la modul prospețimii, al ineditului un conținut care, în bogăția și perenitatea sa, reclamă mereu noi și noi interpretări creatoare — iar acestea nu le neagă pe cele manifestate de compozitori ca, de pildă, Ludovic

de expresie determină va- convenționalismul poate muzică, indiferent de coor- stilistică ce o determină, explicitatea(dacă, intr-adevăr, necondiționat de asemenea

0 Distratul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Autostop : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20,15.
0 La răscruce de vînturi : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
0 Cartea junglei : VOLGA — 9; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
20,45.
e Ordonanța Selmenko : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
0 Un om în sălbăticie : BUCEGI
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
20.30, MOȘILOR — 15.30: 18; 20,30. 
la grădină — 20.
O Ciprian Porumbescu : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16;
19, MUNCA — 16; 19. i
0 Fluturii sînt liberi : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30.
0 Fîorentiner nr. 73 : COSMOS
— 15,30; 18; 20,30.
0 Fantoma lui Barbă Neagră : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
16,15; 20,30, la grădină — 19,45, 
TOMIS — 8,45: 11: 13,30; 15,45;
18,15; 20,30. la grădină — 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
0 Ceața : COTROCENI — 15,30; 
18; 20.15.
0 Lumea se distrează : POPULAR
— 16; 18; 20.
0 Pe aripile vîntului ; PRO
GRESUL — 10; 14; 19.
0 ...Și salută rindunelele : PA
CEA — 16; 18; 20.
0 Ultimul cartuș : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Veronica : VITAN — 15; 17,15;
19.30, Ia grădină — 20.
0 Te așteptăm, flăcăule : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 Jandarmul la plimbare : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15. LIRA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
0 Antoniu șl Cleopatra : UNIREA 
— 16; 19,15, la grădină — 20,15.
o Simon Templar intervine : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.

Feldman în a sa „Uvertură eroică", de factură clasică. Diamandi Gheciu. autorul unei binecunoscute Simfonii, lucrare de o construcție severă, de- gajind sentimente robuste, sau Adalbert Winkler, preocupat în „Uvertura 23 August" de a inocula muzicii un tonus tineresc, festiv, prin intermediul unui material tematic imediat accesibil. Aceasta în ceea ce privește genul simfonic.în teatrul liric, o parcelă pe firmamentul artei noastre muzicale pe care in ultimii ani se înscriu tot mai multe titluri — majoritatea reprezen- tînd opere inspirate de figuri și fapte de seamă din istoria poporului român — 23 August a fost cîntat de Gheorghe Dumitrescu, Tudor Jarda, Wilhelm Demian. Primul urmărește să redea într-un limbaj muzical vi- talizat de intonațiile cîntecului revoluționar și in cadrul conflictului dramatic bine închegat ce caracterizează opera „Fata cu garoafe", tensiunea incandescentă a zilelor Insurecției. în „Pădurea vulturilor", Tudor Jarda evocă fapte autentice petrecute in aceeași perioadă, iar Wilhelm Demian propune ascultătorului o „nuvelă" lirică, un episod decupat din contextul marilor fră- mintări de atunci.Am evocat cîteva dintre paginile muzicale despre care s-ar putea spune că au drept motto înscris pe frontispiciul 
a libertății, i Desigur, o reuni sau sub același spirate de istoria României contemporane, niciodată o asemenea antologie va fi completă ;rilor crește necontenit. In prezent, de pildă, compozitorii au pe masa de lucru partituri care, prin actul interpretativ, vor umple curînd spațiile sonore și inimile noastre. Șantierul creației angajate pulsează de ritmurile unei exigente și responsabile munci artistice în toate genurile.în aceste zile intrăm in anul va în conștiința „anul XXX" de fi anul în care, vitatea fiecăruia, a întregului popor va rodi bogat. Compozitorii pregătesc recolta de cîntec înălțat spre cinstirea acelei zile istorice.

partiturilor Vmîndră zi 
august douăzeii și trei". inițiativă de ecou va cita într-o antologie, motto, lucrările marele moment in- din Dar nunumărul lucră-

ne pregătim să ce se va gra- poporului drept la eliberare. Va omagial, creați-
^Mîndră zi a libertății. 
August douăzeci și trei“.Este o constantă în preocupările făuritorilor de frumos din lumea muzicii, ale tuturor artiștilor noștri mi- litanți.
Theodor DRĂGULESCU

t

9,00 Teleșcoală « Itinerar geo
grafic : Culoarul Timiș-Cerna 
a Orașele patriei : Anina 
e Societățile culturale — tri
bune de patriotism.
Telex.
Teleenciclopedia a Letopiseț 
a Breviar a Zoorama.
Muzică ușoară cu Ana Petria. 

pentru tine- 
reț : „Am fost tineri" — pro
ducție a studiourilor bulgare. 
Cu : R. Karabelova șl P. 
Buinozov. Regia : Binka Je- 
liazkova.

12,50 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
17,30 AI IX-lea Festival național 

de folclor de pe litoral. Se- 
lecțiuni din spectacolul pre
zentat de Ansamblul folclo
ric al sindicatelor din Arad. 

18,00 Telex.
18,05 Publicitate.
18,10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. „Energeticienii".

18,40 Pe calea Soarelui — 
interpretate de corul 
chestra de studio ale 
televiziunii. Dirijor 
Litvin.
Revista economică TV.
1001 de seri: „Prietena 
tră Mihaela".
Telejurnal a In cinstea 
sărbători.

20,00 Omul de lingă tine : 
Socialiste “

10,00
10,05

10,45
11,05 Telecinemateca

cîntece 
și or~ 
Radio- 

Caro!

18,50
19,20

19,30

noas-

marii

. . Eroul 
Muncii Socialiste Dumitru 
Ene, zidar pe platforma in
dustrială Tirgoviște.

20,15 Publicitate.
20,20 Seară de teatru : „Descope

rirea familiei". Dramatizare 
de Virgil Stoenescu după ro
manul cu același nume de 
Ion Brad. Distribuția : Amza 
Pellea. Ion Besoiu, Marga 
Anghelescu, Lucian Muscurel. 
Constantin Diplan, Traian 
Stănescu. Matei Alexandru, 
Ernest Maftei, Ion Marinescu, 
Vistrian Roman. Dorina La- 
zăr. Monica Ghiuță, 
Thurian, Dumitru 
Gheorghe Simonca. 
Cornel Popa.

22,05 24 de ore s Sport : Jocurile 
Mondiale Universitare. Selec- 
țiuni Înregistrate de la Mos
cova.

PROGRAMUL II

Cornelia 
Chesa, 
Regia :

20.00 Prietenii lui Așchiută — emi
siune pentru preșcolari, 
cheșel și Bălăioara'' ' 
Ian Iureș. Interpretează 
lectivul Teatrului de păpuși 
din Galați.

20,30 Agenda.
20.40 Colegi de generație : Grigore 

Constantinescu — sublnginer 
la Șantierul naval din portul 
Constanța.

21,00 Tineri cîntărețl români lau- 
reați ai concursurilor inter
naționale 1973 : Gheorghe 
Crăsnaru, Marllena Marines
cu, Marius Cosmescu, Angela 
Nemeș, Constantin Zaharla. 
Horlana Brănișteanu. Julietta 
Haluș—Borcea, Eduard Tuma- 
geanian. Eugenia Moldovea
na, Eugen Gherman.

21.40 Film serial : Mannix.

„O- 
de Ște- 

co-

nu liu nu de cantarea valorilor de rentul perisabil care, dacă a izvorît din dorința de a crea opere perene, nu s-a soldat întotdeauna cu un semn de egalitate intre intenție și realizare. Dar nu despre aceste pelicule care nu și-au a- tins telul propus vrem să vorbim, ci despre acele filme care au conținut premisele creării cinematografice și au rezistat merltind să fie revăzute, în i datorită mesajului lor. eroilor purtători de idei îndrăznețe, măiestriei scriitoricești și regizorale, in* terpretării de o înaltă ținută dată de actori de frunte ai scenei și ecranului nostru.Ca erou capabil să-și reprezinte epoca, să o reflecte prin implicațiile a- cesteia asupra destinelor umane, personajul cinematografic dispunea, și dispune încă, de atribute specifice deosebit de tentante, atît pentru scenariști, cit și pentru regizori și actori, date fiind posibilitățile' u- nice ale ecranului de a surprinde viața în perpetuă mișcare interioară, de a crea senzația unui nemijlocit și permanent contact cu spectatorul, de a-i oferi acestuia un fundal social veridic și verificabil în ciuda transfigurării pe care o impune metafora artistică. Viața aceea din lumini și umbre, imprimată pe benzi de celuloid, cărora aparatul de proiecție le dă strălucire și mișcare, s-a vrut întotdeauna a fi o viață autentică, cu o problematică reală, cu eroi și conflicte adevărate, cu un cuvînt fragmente dintr-o epocă a căror reconstituire intr-un întreg să să vedem lumea și tea în care trăim mai semnificative ale acestora.Este un simplu truism a afirma că personajul în opera de artă devine „erou" numai atunci cînd întruchiparea lui • reușește să exprime un conținut de viață, năzuințele categoriilor umane care dau consistența unei epoci, adevărul vieții lor. Si totuși, privind retrospectiv galeria celor mai reprezentativi eroi ai ecranului nostru, acest adevăr îndeobște recunoscut se cere a fi repetat fără osteneală. Căci între dorința exprimată deseori doar programatic, printr-o temă enunțată ca un deziderat, dar mai puțin argumentată artistic, și realizarea finală pe care o vedem pe ecrane sub for-

efort de- ine- chiar

unei școli românești timpului, ! văzute și primul rînd

ne facă societa- în cele aspecte

ma copiei „standard" se interpune adeseori incapacitatea scenaristică, regizorală. interpretativă de a da consistenta necesară convingerii și emotionării spectatorului. Nu e un secret că, adeseori, între intenția declarată în planurile tematice ale studioului și „opera" finală se produc grave discrepanțe care ne dezvăluie, din păcate prea tirziu. lipsa elaborării unei concepții regizorale ferm și din capul locului exprimată. inconsecvente în tratarea conflictului

să fie faptului este toc- exactă.
zoral, concesii fată de decupajul care, adeseori, nu este decît o aproximație a ceea ce urmează filmat (în ciuda că rolul acestuia mai determinareaanticipată, a modului cum va fi folosit fiecare metru de peliculă, fiecare cadru, fiecare mișcare de aparat, fiecare «tăietură de montaj), concesii față de interpretare, concesii fată de modă etc. Mimetismul, jinduirea succeselor altora, îndeosebi ale unor autori străini, și dorința de a face

Personajul
de pe ecran
omul epocii

noastre
puncte de vedere

hazar- face unori, de
propus, distribuții date, adică tot ceea ce dintr-o bună intenție eșec artistic.De cele mai multe premisele unor astfeleșecuri sînt depistabile — se știe — încă din faza scenariului și a decupajului regizoral, dar chiar și atunci cînd baza dramatur- gică a filmului a fost bine pusă la punct, insuccesul muncii unei complexe echipe de filmare se poate produce din pricina distribuțiilor întîmplătoare, deseori fortuite (un rol scris pentru un anume actor care însă nu poate juca în perioada cerută din cauza altor angajamente este încredințat în pripă cuiva căruia se pare că i s-ar potrivi), a lipsei de fermitate în indicarea facturii de interpretare, ceea ce, pină la urmă, nu exprimă altceva decît tot lipsa unei reale și profund elaborate concepții regizorale, se spune că „drumul infern este pavat cu intenții", calea spreartă nu este pavată de- cu concesii și rabaturi calitate. Concesii față carențele scenariului pasă-mi-te, vor fi

Dacă spre bune eșecîn cit la decare, atenuate în decupajul regi*

\ 
\
\ 
\
\

i

TIPPERARY"
ROMÂNIA - FILM prezintă la cinematograful „Patria'* din Capitală

„DEPARTE DE

leri seară a avut loc premiera .de gală a filmu.ui românesc „Departe de Tipperary" (producție a Casei de filme numărul 
patru), evocare a unor. împrejurări dramatice, semnificative din anii de început ai puterii populare. Scenariul: Titus Po
povici, Petre Sălcudeanu. Regia : Manole Marcus. Imaginea : Nicu Stan. Muzica : George Grigoriu. Decoruri : arh. Aureliu 
lonescu. Costume : Lidia Luludis. Cu : Fory Eterle, llarion Ciobanu, Maria Clara Sebok, Victor Rebengiuc, Maria Rotaru, 
Ernest Maftei, Peter Paulhoffer, Vasile Pupeza, Zephi Alșec, Mânu Nedeianu, Constantin Dinulescu, Virgil Mogoș. Film 

realizat cu concursul Ministerului de Interne în studiourile centrului de producție cinematografică „București"

ca ei din speranța deșartă că doar imitîndu-i — fără acoperirea necesară în talentul care trebuie să ateste o personalitate proprie creatoare — se poate merge .,1a sigur" nu fac decît să dezvăluie lipsa personalităților regizorale confirmate prin talent și originalitate. Auzim adeseori 1 „Ai văzut secvența X din filmul lui Y ? Parcă ar fi filmată de Fellini". Dar spectatorul, cînd vrea să vadă un film de Fellini, merge la un film de Fellini și nu la unul confecționat de un X sau Y. Se întîmplă să auzim pe cîte unul dintre regizorii noștri după serena „suportare" a încă unui eșec t „Eh ! Dacă l-aș fi avut eu pe Belmondo în rolul cutare, sau pe Sophia Loren în rolul cutare !...“. Incontestabila realitate, confirmată și de personalități cinematografice străine care ne cunosc, este că dispunem de o adevărată pleiadă de actori valoroși, numai că ei nu sînt întotdeauna folosiți cum trebuie și unde trebuie și că, de multe ori, sint gata să accepte orice rol ce li s-ar încredința, indiferent dacă în forul lor interior simt că li se potrivește sau nu. Și nu cunosc încă nici un caz cînd un interpret fi refuzat o distribuire temeiul certitudinii că va reuși s-o ducă la capăt la nivelul. prestigiului obținut prinlr-o profesiune de credință fată de scenă sau ecran. în astfel de situații, arareori personajul de pe ecran reușește să devină cu adevărat un erou al epocii, să convingă cu ardoare și să-și emoționeze spectatorii.Evident, punctul de pornire al oricărui film rămîne scenariul cinematografic și acesta, ca bază dramatur- gică a unei pelicule incluse într-un plan tematic, deține încă din faza de început virtuțile și carențele unei o- pere. Tema propusă, invenția acțiunii, ’ definirea personajelor și dialogul, cu un cuvînt concepția dramatur- gică exprimată în toate componentele care fac dintr-o idee, un subiect sau un' sinopsis baza de la care se pornește, rezidă în textul de aproximativ o sută de pagini conținînd sensurile ideologice ale viitoarei o- pere — nu enunțate doar programatic, ci exprimate intrinsec — substanța ideilor, elementele stilistice e- sențiale, fabulația, determinarea caracterelor. Scris doar pentru o reprezentare, aceea a translării sale de către regizor din faza literară în film, scenariul cinematografic renunță la ipos-

taza sa de operă literară independentă, râmînînd ca bază pentru un spectacol unic cu o singură interpretare. Scriind un scenariu, un scriitor știe bine că între personalitatea lui și publicul spectator se va interpune personalitatea regizorului, care va marca acțiunea, dialogul și interpretarea cu amprenta sa proprie. Tocmai de aceea, în arta cinematografică, artă eminamente colectivă, chiar și a- tunci cind scenaristul și regizorul se regăsesc in a- ceeași persoană, se impune realizarea afinităților artistice ale tuturor elementelor componente, a unității concepției filozofice și estetice ca singură garanție a ducerii Ia bun sfirșit a ideii tematice de la care s-a pornit. Această afinitate nu poate fi o simplă intenție declarată formal, ci o reală simbioză bazată pe aceleași idealuri și pe o concepție comună asupra operei de artă. Astfel de'echipe bine sudate pe care actualele case de filme le-ar putea stimula și angaja într-un proces de creație emulativ ar fi capabile să ofere cinematografiei noastre mult e- vocatul portofoliu de scenarii, real depozit de materie cenușie în arta filmului din care studioul să-și extragă planurile tematice bazin- du-se pe criterii politice și estetice, acordind prioritate ațelor idei ce dețin in mod cert premisele unor opere trainice.Experiența dovedește că atunci cînd, m scrierea unui scenariu, scriitorul știe pentru care anume regizor lucrează și stabilește de comun acord cu acesta viitor - rea distribuție, riscurile nereușitei sint infinit mai puține și spectrul eșecului este înlăturat,, Așa s-a întîmplat atunci cînd Titus Popovici a conlucrat cu Mircea Drăgan la „Setea", cu Liviu Ciulei la „Valurile Dunării" și „Pădurea spînzuraților" sau cu Sergiu Nicolaescu la „Mihai Viteazul" și „Cu mîinile curate". Același scriitor n-a fost deloc străin de elaborarea concepției regizorale, datorată lui Manole Marcus, care a stat la baza filmului „Puterea și Adevărul" și nimic în a- ceastă excepțională reușită a cinematografiei românești n-a fost întîmplător, nu s-a datorat hazardului sau surprizei. Mircea Drăgan în „Lupeni ’29", Lucian Bratu în „Tudor", Blaier în „A fost prietenul meu", Virgil Calotescu în „Subteranul", Francisc Munteanu in „Cerul n-are gratii", Sergiu Ili- colaescu în „Dacii" și in „...Atunci i-am condamnat pe toți la moarte", Malvina Urșianu in „Serata", Mihu Iulian în „Procesul alb" ș.a. au fost, înainte de realizatori, autorii unor concepții regizorale elaborate cu fermitate și fără rabat la calitate. Nu întîmplător, tocmai aceste filme, alături de altele de aceeași factură, I „ dețin, și cea mai importantă galerie de personaje, ade- vărați eroi ai ecranului românesc capabili să reprezinte epoca. Faptul este a- testat și de incontestabilul succes al unor astfel de pelicule in fața spectatorilor de la noi sau din străinătate.Iată de ce considerăm că, dincolo de elaborarea scenariului cinematografic și a decupajului regizoral, se impune ca o condiție sine qua non a intrării unui film în producție exprimarea clară a concepției artistice, nu atît ca „argumentum" în apărarea cauzei proprii, cit ca un act de demonstrare convingătoare a plusului de valori pe care trebuie să-l reprezinte fiecare nouă peliculă în comparație cu cele de pînă acum. Concepția - artistică elaborată nu ca un „marginal" la viitoarea o- peră, ci ca o determinantă a ceea ce nu poate rămîne dincolo de ecran în stoc i) de bune intenții, este menită să se reflecte cu consecvență în filmul însuși, ates- tînd munca de creație depusă pentru ca personajul de pe ecran, eroul filmelor noastre, să fie cu adevărat omul epocii și al societății în care trăim.
Ioan GRIGORESCU

Zilele acestea. la Muzeul de artă din Cluj a avut loc vernisajul retrospectivei de pictură și grafică Vladimir Frimu. Născut in 1 februarie 1900 la Huși, în județul Vaslui, Vladimir Frimu a studiat întîi dreptul, luîndu-și licența la Facultatea din Iași în 1926. dar, in paralel, a urmat și cursurile lui Băncilă și Cosmovici la Școala de arte frumoase, pentru a se muta apoi în 1927 Ia București, unde devine o vreme elevul lui Tonitza, care îl găzduiește' în propria casă. înscris la Școala de arte frumoase din Capitală in perioada 1927—1931,Vladimir Frimu studiază sub îndrumarea profesorilor Ressu și Steriade. Debutul tî- nărului artist are loc în 1928, cînd expune diverse lucrări la Salonul oficial, obtinînd Premiul Ministerului Artelor. în perioada 1929—44 va continua să participe la toate saloanele oficiale, fiind distins cu numeroase premii in toți anii, începînd din 1933. Critica de specialitate consemnează, sub semnăturile de prestigiu ale lui G. Oprescu. O. Han și alții. numeroasele reușite ale acestui plastician înzestrat, relevînd calitățile sale de colorist romantic. Anii grei ai

războiului întrerup insă munca de creație a Iui Vladimir Frimu. După război. chinuit de o boală grea, se retrage la Bonțida, lingă Cluj, unde," deși trăiește izolat, pictează și desenează cu încredere optimistă în talentul și în menirea sa de plastician. Pină la sfîrșitul vieții, 15

municat apelîndu-se la o gamă cu puține tonalități, între care se stabilesc însă de- gradeuri pline de finețe și treceri abia perceptibile, servind sugerării adîncimii spațiale.Relevabile sint, de asemenea, cele două variante din 1943 ale peisajului intitulat

mănă din 1938, lucrare memorabilă pentru felul in care fiecare amănunt este încărcat de sens plastic și cromatic, precum și pentru atmosfera poetică, diafană. în peisajul de iarnă din 1944, intitulat Din blocul Algiu, înfățișarea unei vederi parțiale, de sus, a străzii C. A.

telului de la Bonțida (1957) și Ruinele castelului de la Bonțida (1958) impun prin sonoritățile tonice ale unei game în care verdele transcrie sugestiv culoarea vegetației, iar albul, mai potolit și mai mat, dă — prin contrast — e- chivalențe pline de a- cuitate pentru supra-
LA MUZEUL DE ARTĂ DIN CLUJ

RETROSPECTIVA VLADIMIR FRIMU
iulie 1967, participă Ia toate expozițiile județene și festive organizate la Cluj.Stăpîn pe numeroase tehnici și preocupat de aprofundarea unor teme și genuri variate, artistul a excelat mai ales în realizarea peisajelor și a naturilor statice. Călător neobosit si a- tent, el a știut să descopere valențele lirice ale peisajului citadin. consemnînd cu mijloace personale dominantele cromatice și lumina specifică a feluritelor așezări. în Balcicul care se dă- rîmă (1936) sentimentul nostalgic este co-

Fabrica de cărămizi, în cea dinții, notarea datelor realului se străduiește să fie o- biectivă, chiar dacă, în final, atmosfera a- păsătoare are accente expresioniste : în varianta secundă în schimb, lumina puternică a soarelui declanșează pe suprafețe vibrații pline de savoare cromatică. Influențele postimpre- sionismului, receptate de către numeroși plasticieni români ai epocii, sînt identificabile și la Vladimir Frimu în Casa măturii Gribincioaia, din 1948 și, mai ales, in Podul lui Toader Gea-

Rosetti din Capitală îi prilejuiește pictorului o demonstrație de virtuozitate, concretizată în armonizarea plină de picturalitate a unor nuanțe de gri, de alb și de negru. Reușite incontestabile sînt reprezentate apoi de peisajele inspirate în ultimii ani de viață de parcul și de castelul baroc de la Bon- țida. Astfel. în După- amiază Ia Bonțida (1957) impresionează ingeniozitatea cu care artistul încorporează propriei viziuni elemente preluate din tradițiile coloniei de artă de la Baia Mare, în timp ce Parcul cas-

fețele calcinate ale străvechilor ziduri. Din creația acelorași ani mai pot fi amintite lucrările Copac secular, Pe malul Someșului (1957). Construcții noi de case la Bonțida (1958), Peisaj industrial (1960), Canalul morii (1964) etc.Mijloacele de exprimare sînt variate și in cazul naturilor statice. Lucrările se constituie de fiecare dată ca niște delicate elogii poetice aduse materiei, lucrurilor și alcătuirilor simple. Dintre naturile statice semnate de Vladimir Frimu. cele mai frumoase rămîn ace

lea reprezentind flori, într-o cultură artistică cum este a noastră, care — alături de marele Luchian — a înregistrat în acest domeniu contribuția însemnată a numeroși pictori, talentul autentic al lui Vladimir Frimu a știut să găsească note originale pentru transpunerea pe pinză a feluritelor și complexelor sentimente inspirate de florile succesivelor a- notimpuri. Se cer astfel amintite sonoritățile de vitraliu ale culorii din Garoafe (1963) și strălucirea de zmalț a pastei din Cale (1943), spontaneitatea notației și prospețimea acordurilor din Gladiole (1950) și Flori (1962) și mai a- les echilibrul și pacea lainică a elementelor din natura statică intitulată Schini albaștri (1938).Prin cele aproape două sute de lucrări pe care le include, retrospectiva organizată de Muzeul de artă din Cluj are meritul de a face dovada convingătoare a talentului, sensibilității și a- leselor însușiri de meșteșug. în măsură să asigure lui Vladimir Frimu un loc meritoriu în istoria picturii noastre contemporane.
Mircea ȚOCA

teatre

• Teatrul satiric-muzical ,,C. Ță
ri ase “ (la grădina Boema) 3 
Estival-Boema — 20.
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate —
18.30.
• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului — 
spectacol de sunet și lumină —
20.30.

A apărut „îndrumătorul 
pentru admiterea 

în școlile de1 

specializare postliceală" în rețeaua de difuzare a presei a apărut „îndrumătorul pentru admiterea în școlile de specializare postliceală", elaborat de Ministerul Educației și învă- țămîntuțui. îndrumătorul prezintă rețeaua și profilul unităților școlare respective, la care se va ține concurs pentru anul de îrivățămînt superior 1973— 1974, precum și obiectele la care vor fi examinați candidații. Se precizează că admiterea pentru cele trei forme de învățămînt— de zi, seral și fără frecvență— se va desfășura între 10 și 15 septembrie, pentru toate locurile planificate. înscrierile pen* tru concurs se primesc pînă la 8 septembrie inclusiv.
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre, pentru caldele felicitări și bunele 
urări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore și 
adresez, la rindul meu, aceleași bune urări.

Dr. BENJAMIN HENRY 
SHEARES

Președintele Republicii Singapore

Vizitele delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Franța-România din SenatTn cursul zilei de luni, membrii delegației Grupului parlamentar de prietenie Franța—România din Senat, in frunte cu Pierre Christian Taittinger. președintele grupului, au fost oaspeții orașului Pitești. Cu a- cest prilej, ei au vizitat Combinatul petrochimic și ansambluri de locuințe din orașul Pitești, precum și Lizina de autoturisme și Institutul de cercetări hortiviticole din Ștefănești.Oaspeții francezi au fost însoțiți de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale,
Plecarea la Moscova a delegației Consiliului 

General A. R. L.U. S.Luni a plecat la Moscova delegația Consiliului General A.R.L.U.S.. condusă de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim, secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., care, la invitația Asociației de prietenie so- vieto-română, va lua parte la festivitățile organizate în U.R.S.S. crj prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a Insurecției naționale antifasciste armate.
Cronica

Ministrul afacerilor externe. George Macovescu. a primit o telegramă de mulțumire din partea lui S. Rajaratnam. ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a acestei țări.
★Luni a sosit. în Capitală o delegație a Federației Sindicatelor din Danemarca — L. O., condusă de Cari Rosenberg Jensen, secretar trezorier al federației, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită de studiu în țara noastră.
★La propunerea secretariatului Asociației internaționale a educatorilor pentru pacea lumii (I.A.E.W.P.), România va găzdui, in anul 1974, primul congres al asociației. Tema congresului va fi Educația pentru înțelegerea internațională.Pină acum și-au anunțat pârtiei-,j, parea numeroși conducători ai învă- țâmintului din diferite țări’, expeț'ți,. ai N:A.S.A., care' sfe ocupă ‘de pro-'.' blenrele educației in era spațială, profesori din toate continentele lumii. Pentru organizarea congresului s-a constituit un comitet național român care colaborează cu comitetul internațional de coordonare.
★După succesul obținut la Cluj, formația orchestrală și corală a liceului din Salinas (Statul California— S.U.A.) a prezentat luni seara la Brașov un concert de muzică simfonică, ușoară și de Jazz. Tinerii inter- preți, mesageri ai artei muzicale americane, au fost răsplătiți cu vii aplauze de publicul spectator.
★Luni a sosit în Capitală formația de muzică ușoară „Aragon" din Cuba, care, între 21 august și 3 septembrie, va întreprinde un turneu în mai multe orașe din țară — București, Bacău, Buhuși. Buzău, Galați, Gheor- ghe Gheorghiu-Dej, Roman.Tn aceste zile, orchestra de muzică ușoară a Radioteleviziunii Române susține spectacole în diferite orașe ale Cubei, în cadrul unui turneu similar.
★Grupul de pionieri din orașul Ia- roslav (U.R.S.S.), care, timp de 20 de. zile și-a petrecut vacanța în pitoreasca tabără de la Bran, a părăsit această localitate. Micii oaspeți

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin in sud. Vintul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 23 de grade la Sfîntu-Gheorghe. Ciuc și Sulina și 31 de grade la Arad. Timișoara. Sinnicolau-Mare și Moldova Veche. In București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil. mai mult senin. Vintul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 32 de grade.Timpul probabil pentru 22, 23 ți 21 august. In țară : Cerul va fi variabil, cu innorări mai pronunțate in jumătatea de nord a țării unde, pe alocuri, se vor semnala ploi de scurtă durată. în rest. _ ploile vor avea caracter izolat. Vintul va sufla slab pină la potrivit predominind din sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele intre 21 și 31 de grade, local mai ridicate in sud. In București : Cerul va fi variabil, cu înno- rări mai accentuate în cursul după- amiezelor. cind sint posibile ploi slabe. Vint slab pină la potrivit predominind din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.
Cutremurul de ieriUn cutremur de pămînt, avind o intensitate de gradul 6 în epicentrul său situat la curbura munților Carpați — zona seismică Vrancea — a fost înregistrat luni 20 august în jurul orelor 17,19 la aparatura seis- mografică de la Institutul de geofizică aplicată din București.După cum ne informează specialiști ai sectorului de seismologie de la acest institut, cutremurul este a- preciat ca fiind cel mai puternic care a avut loc în ultimii cinci ani in țara noastră. 

președintele Grupului parlamentar român pentru relațiile de prietenie România—Franța, și Dumitru Petrescu. prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Argeș.La amiază, in onoarea oaspeților, președintele consiliului popular județean, Ion Dincă, a oferit un dejun.
★Tn seara aceleiași zile. Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, a oferit un dineu in cinstea delegației. (Agerpres)

I-a plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Octav Livezeanu, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S.. de membri ai consiliului, de activiști ai A.R.L.U.S.Erau prezenți N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei U- niunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
zilei

au vizitat în aceste zile numeroase obiective turistice și economice, s-au întilnit cu pionierii români și au participat la multiplele activități cultural-sportive organizate de conducerea taberei.
★Pe magistrala Nord-Sud din Capitală s-a deschis luni seara restaurantul „Budapesta". Noua unitate de alimentație publică va pune la dispoziția consumatorilor mincăruri și băuturi cu specific unguresc. In replică, peste două zile, la Budapesta se va deschide restaurantul „București", care va pune la dispoziția publicului maghiar mincăruri și băuturi specific românești. La deschidere au participat Nicolac Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, reprezentanți ai Consiliului popular al Capitalei, specialiști din Ministerul Comerțului Interior. Au participat, de asemenea. ■Karoly Molnar, adjunct" al ministrului comerțului interior al R.P. Un- ' gâre, "precum și Ferenc. Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București.(Agerpres)
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Fotbalul este-si trebuie 
să rămînă-un spectacol
Deplasarea lotului național in Berlinul occidental, pentru partida de miercuri seara cu Herta (in cadrul acțiunilor de pregătire a acelui „26 septembrie" de la care sperăm calificarea în Weltmeisterschaft ’74), scutește cele 18 teamuri ale campionatului de meciul de la mijlocul săptămi- nii, dîndu-ne — lor și nouă — răgazul unor reflecții și unor zile de repaus pină la etapa de duminică. Evident, cele trei etape derulate pină a- cum nu ne puteau spune totul despre pregătirea și potențialul de joc cu care se prezintă în arenă fiecare echipă. fiecare fotbalist selecționabil, fiecare jucător de prima divizie. Dar fiindcă trei etape înseamnă, totuși, 27 de întilniri, înseamnă peste 700 de e- voluții individuale și înseamnă 2 430 minute de joc efectiv — cîteva observații ne putem permite. indiferent dacă ele vor fi infirmate sau confirmate in săptămînile următoare.Privit de la distanță, noul campionat (al 56-lea de la începuturile organizării mișcării noastre fotbalistice) pare să fi debutat destul de interesant. Nespectaculos, dar interesant. Sarea, ce-i drept, nu-i lipsește — dovadă acel 1—1 reușit de reșițeni in ultimul minut al întilnirii lor de la București cu Steaua, dovadă acest 1—0 realizat de constănțeni duminică la Petroșani, dovadă surprinzătorul 3—1 punctat de Rapid la Bacău, ca și recentele 2—0 și 1—1, scoruri nu prea de așteptat, cu care se întoarseră craiovenii de la Timișoara, și reșițe- ni.i de la Pitești. Piper, insă, nu prea are acest început de campionat. Zic astfel, pentru că niscaiva rezultate „piperate" care să facă vilvă (de genul Rapid—U. Craiova 4—6 ; Sportul studențesc—Dinamo 3—0 ; U. Craiova— Steagul roșu 0—1) încă n-au apărut 

pe tabela de marcaj. Poate mai tîr- ziu...Trei formații — care, de fapt, ocu
pă și primele trei locuri ale clasamentului „la zi" — domină acest început fotbalistic prin ambiția de a nu se lăsa învinse (și nici nu sînt încă) și de a impune adversarilor jocul lor avîntat, rapid și înșelător. Studenții craioveni, ca vicecampioni ce sint, o porniră din nou la drum metodic și sigur : își întăriră apărarea (care va fi din ce in ce mai dificil de trecut pentru orice înaintare), își luară punctul la Petroșani, se „răzbunară" apoi pe stegari, și duminică „îngenuncheară" pe colegii timișoreni în fieful acestora. Deci, locul 1, cu 5 puncte din 6 posibile — ceea ce mă face să cred că ei. oltenii, marii învinși ai campionatului trecut, invățară peste vară să nu plîngă. dar și să nu rîdă. „Marinarii" lui Hașoti ne demonstrează, de asemenea, in această ediție că au găsit cutia Pandorei, care le tăcuse atitea necazuri in primăvară, au arun

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Manea ,Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală ro- măno-franceză de cooperare economică, științifică și tehnică, a primit, luni după-amiază, pe Bertrand La- rera de Morel, vicepreședintele părții franceze in Comisia mixtă guvernamentală romăno-franceză de cooperare economică, științifică și tehnică.La întrevedere au participat Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, și Ion Șt. Ion. vicepreședinte ăl Consiliului Central de Control Mun
0 nouă promoție a școlilor militareLuni, in instituțiile militare de in- vățâmint aparținînd Ministerului Apărării Naționale au avut loc festivitățile de acordare a gradului de ofițer, maistru militar și subofițer unei noi promoții de cadre aie armatei noastre populare.La festivități au luat parte genera- lul-maior Constantin Opriță, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior. generalul-colonel Marin Nicoles- cu, adjunct al ministrului apărării naționale, și alți membri ai Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, veterani din războiul antihitlerist, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiilor de pregătire militară a tineretului.Tinerii absolvenți ai instituțiilor militare de invățămînt au adresat telegrame Comitetului Central al Parti

(

încheierea lucrărilor celui de-al doilea Forum 
național al organizației pionierilorLuni la prinz a avut loc închiderea lucrărilor Forumului național al organizației pionierilor. Cu această ocazie a fost adoptat programul de acțiune in vederea întimpinării celei de-a 25-a aniversări a creării organizației pionierilor.Tn unanimitate, pionierii participant au adoptat textul unei telegrame trimise secretarului general aî partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care se spune, între altele :Mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,In aceste zile pline de soare ca și inimile noastre, cind părinții noștri, comuniștii, participă cu însuflețire la indeplinirea și depășirea angajamentelor luate in cinstea zilei de 23 August. măreața noastră sărbătoare națională, noi, cei 441 de pionieri, delegați la al doilea Forum național al organizației pionierilor, vă raportăm cu bucurie și satisfacție indeplinirea eu succes a misiunii ce ne-a fost încredințată.Chemarea celui dinții forum, ideile sale, născute din indemnul și sfaturile dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne-au călăuzit și ne-au mobilizat spre o activitate din ce in ce mai variată, mai bogată și mai interesantă.In perioada care a trecut de la primul Forum național, unitățile și detașamentele de pionieri au militat neobosit pentru cultivarea la toți pionierii _șj școlarii a unui, .fierbinte/ păYrfoIîsm'și devotament’ nețărmurit față de partid.Sintem conștienți de faptul că mai avem multe lucruri de făcut — se 

cat-o peste bord și acum navighează curajoși pe apele campionatului ; dacă și duminică scapă neinvinși la Timișoara, se întorc pe litoral puși pe fapte mari in fața stegarilor. A treia neînvinsă — și în clasament tot a treia — este C.S.M. Reșița, care ne o- feră nu numai surprize plăcute, dar ne oferă și pe golgeterul celor trei etape (Nestorovici, 6 goluri) in ciuda plecării lui Dudu Georgescu la Dinamo. Semnele bune arătate de reșițeni în campionatul trecut se adeveresc și se împlinesc acum — ceea ce va însemna că sub dealul Domanului greu va „sufla" vreo echipă și că o înaintare cu Atodiresei. Nestorovici. Voinea, Florea sau Doru Popescu pre multi va, învinge.Dacă oltenii și reșițenii confirmă,
Adnotări

fa etapa a IH-a

iar constănțenii surpind, dinamoviș- tii și steliștii așteaptă. După ce și unii și alții au pierdut prea ușor cite un punct acasă, apoi au pierdut normal in deplasare și apoi au ciș- tigat normal acasă, acum așteaptă calmi și încrezători surpriza, ca să țișnească pe verticala clasamentului. Și surpriza le poate suride chiar duminică la Arad și. respectiv, la Tg. Mureș ; dacă nu. ei vor juca la fel de liniștiți — fiindcă și unii și alții ne-au arătat de atitea ori că și-au însușit arta de „a rula în plasă". și a șprinta la finiș.Ediția ’73—’74 a campionatului nostru de fotbal, pusă probabil pe confirmări, atestă totodată că 6—7 teamuri — dintre cele cu loturi „subțirele" — vor trăi zile negre și vor lupta din greu pentru a evita locurile 16, 17 și 18 de pe care se va retrograda — cu certitudine 1 — în iunie viitor. Mă refer la Jiul, la Politehnica Timișoara sau la U.T.A., dar chiar și la A.S.A. (în ciuda unor perioade bune de joc), la S. C. Bacău (care fără Dembrowschi nu reușește mare lucru), la C.F.R.-Cluj (care deocamdată nu prea are cărbuni), la Petrolul și Sportul studențesc (ambele cu formații nerodate suficient) sau la Politehnica Iași (al cărei potențial nu sperie incă mulți adversari).Să mă ierte Rapidul (lăudat cum se cuvine de ziarul nostru după isprava de la Bacău) și Steagul roșu (aceeași echipă de marcă de ani de zile) sau U.-Cluj (revenită la va

citoresc al Activității Economice și Sociale.A luat parte Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.In timpul convorbirii au fost examinate unele probleme privind stadiul realizării acțiunilor convenite la cea de V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-fran- ceze, precum și unele măsuri ce trebuie întreprinse, pentru a facilita în continuare extinderea relațiilorde cooperare economică, științifică și tehnică dintre România și Franța. (Agerpres)
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să-și facă datoria cu pasiune și răspundere față de patrie, popor și partid, să contribuie cu toată energia lor la înfăptuirea sarcinilor puse in fața unităților și marilor unități de către comandantul suprem al forțelor armate privind perfecționarea procesului instructiv-educativ, dezvoltarea conștiinței socialiste a militarilor, educarea lor in spiritul ordinii și disciplinei, al grijii față de tehnica și bunurile din înzestrare, afir- mindu-se în întreaga lor activitate ca buni instructori, specialiști și activiști politici. în funcțiile incredințate, tinerele cadre sint hotărîte să aplice in viață toate cunoștințele acumulate, să nu precupețească nici un efort pentru întărirea continuă a capacității de apărare a Republicii Socialiste România. \ (Agerpres)

arată in continuare tn telegramă — că în activitatea noastră mai sînt incă neajunsuri, că trebuie să muncim din ce in ce mai rrult pentru ca fiecare pionier să acționeze cu toată răspunderea, să contribuie nemijlocit la îmbogățirea și dezvoltarea vieții de organizație. Sin- tem hotăriți să punem in centrul preocupărilor noastre, alături de cul- . tivarea dragostei față de patrie, partid și popor, dezvoltarea interesului și răspunderii tuturor pionierilor și școlarilor pentru însușirea cunoștințelor predate la clasă, formarea unei atitudini înaintate față de muncă și învățătură, expresii ale atașamentului nostru profund la cauza construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste in patria noastră.Vă promitem, se relevă in încheierea telegramei, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in cinstea celei de-a 29-a aniversări a eliberării patriei și a celei de-a 25-a aniversări a organizației, vom face totul ca pionieria să devină o adevărată școală de plămădire a înaltelor idealuri, a trăsăturilor morale ce trebuie să caracterizeze tinărul societății noastre : cinste, hărnicie, demnitate, echitate socialistă.Noi, pionierii țării, fără deosebire de naționalitate, vom da dovadă de inițiativă, hărnicie și înaltă respon- " sabilftate ; vom face totul că grupele și detașamentele de pionieri să devină; nuclee-active de o.tjțlțajțe, cQ- . nfiiriista a" tuturor copiilor patriei, dind viață devizei pionierești : „Toți pentru unul și unul pentru toți".(Agerpres)

loarea sa) și, F. C. Argeș (care incă nu pășește cu curaj in noul campionat) — dar nu pot spune astăzi prea multe despre ele, fiindcă vreau să folosesc spațiul tipografic ce mi-a mai rămas subliniind incă două probleme de interes și de stringentă actualitate :1. Sint cit se poate de îmbucurătoare lansarea și impunerea unor tineri mijlocași de carate la care am asistat in aceste prime etape. Rîșniță la Rapid. Rădulescu Ia Sportul studențesc. Bălăci la Universitatea Craiova — și chiar Ion Ion la Steaua — ne-au incintat privirile și ne-au trezit noi nădejdi. Dacă ne gindim că toți patru sint la o vîrstă aptă ca un radar de a capta maturitate și experiență competitională. și dacă sperăm că evoluția lor va urma un curs normal și va fi ferită de surprizele neplăcute de care am mai avut altădată parte — avem motive să nu ne îngrijorăm că anii vor trece peste Radu Nunweiller...2. Programarea partidelor de fotbal în Capitală stîrnește nemulțumirile justificate ale unor mase largi de bucureșteni iubitori ai fotbalului. După cuplajul din prima etapă (care s-a bucurat de prezența masivă a spectatorilor), am fost puși — două etape consecutive — în fața unor situații care nu trebuie să se mai repete : antrenorul Macri a ținut morțiș să joace pe „Giulești" — unde zecile de mii de spectatori n-au avut loc (și busculadele n-au putut fi evitate), iar jucătorii ambelor echipe n-au avut apă caldă pentru a se spăla de noroiul în care inotaseră 90 de minute : duminica trecută, ce să mai spunem, nici nu apucase un arbitru să fluiere sfirși- tul partidei de pe Dinamo, că altul fluiera deja începutul celei de pe „23 August" (care, disputîndu-se in nocturnă, putea foarte bine să fie decalată cu 45—60 de minute).Ințelegind anumite rațiuni ale cluburilor, nu putem înțelege — totuși — lipsa lor de receptivitate față de cerințele publicului bucu- reștean. Lăsînd la o . parte socotelile contabilicești, care și ele arată beneficii în cazul cuplajelor, se poate recurge (mai cu seamă după ce va fi inaugurat stadionul-bijuterie de la „Ghencea") la soluția meciului de duminică dimineața sau la departajarea cu o oră a partidelor. Poate că ar fi timpul ca și federația să facă ce n-a făcut pină acum în acest sens : adică, să intervină cu decizii. Pentru că — și e bine să nu uităm — fotbalul este in primul rînd un spectacol adresat mulțimii (deci, trebuie să dea posibilitatea cit mai multor oameni să-l vadă), și nu o simplă întreprindere financiară.
G. M1TROI

Manifestări consacrate 
zilei de 23 Augustîn aceste zile in toate întreprinderile. cluburile, casele de cultură și căminele culturale din județul Galați au loc manifestări ale oamenilor muncii închinate zilei de 23 August. In cadrul manifestării care a avut loc luni la clubul Trustului județean de construcții Galați s-au evocat fapte eroice ale maselor populare săvirșite in lupta împotriva fascismului, cutezanța și perspicacitatea politică fără seamăn de care a dat dovadă Partidul Comunist Român, autoritatea, înalta răspundere pentru interesele fundamentale ale poporului. Au fost reliefate, de asemenea, succesele obținute pe calea industrializării, progresul agriculturii, participarea României la diviziunea internațională a muncii, cit și schimbările fundamentale produse in structura meleagurilor gălățene. situate azi între marii producători de metal ai țării.

★„Sub soarele lui August" este genericul manifestărilor culturale care se desfășoară în județul Neamț in cinstea marii sărbători a poporului nostru. In cadrul acestora. la Piatra Neamț, Girov, Vî- nători, Gircina. Borlești și Cordun au fost organizate expoziții de carte social-politică, iar in alte 35 de localități. activiști de partid și da stat, veterani de război, specialiști și cadre didactice au susținut simpozioane evocatoare despre rolul partidului în conducerea maselor pentru înfăptuirea insurecției na

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
• In noua zonă industrială din sud-estul municipiului TIMIȘOARA a fost dat în folosință un cămin muncitoresc cu 216 locuri pentru salariații uzinei „Tehnometal". Noua construcție dispune, de asemenea, de un club, bibliotecă și alte dotări social-culturale. • Locuitorii județului HUNEDOARA, care s-au angajat să realizeze, prin muncă patriotică, in cinstea zilei de 23 August, lucrări de înfrumusețare și gospodărire in valoare de 25 milioane lei, și-au „rotunjit" realizările cu lucrări in valoare de peste 60 de milioane lei. • La PITEȘTI a fost dat in folosință al 20 000-lea apartament, în care s-a mutat Păun Decebal, salariat la Combinatul petrochimic din localitate. • Peste 400 de pensionari din comuna Cor- tiu-PRAHOVA au fost sărbătoriți la căminul cultural, pentru rodnica lor activitate obștească, de înfrumusețare și bună gospo- ~«<dări»t> a comunei. Formațiile artistice ale căminului cultural au 

i prezentat arm spectacol în cinstea * lrfrt Irit’itrtT'a't'-i ..Noi. tinerii. învățăm de la înaintașii noștri". • A început să funcționeze, pe

SEMIFINALA DE LA ALAMO IN „CUPA DAVIS"

S. U. A. — ROMÂNIA 2-1
...la închiderea ediției

CORESPONDENȚĂ SPECIALA

Și în cea de-a doua zi a meciului S.U.A. — România, semifinală a „Cupei Davis" ce are loc in mica localitate californiană Alamo de lingă San Francisco, aproape 6 000 de spectatori au luat loc in tribunele arenei, de data aceasta pentru a urmări proba de dublu. Conform presupunerilor, componența cuplurilor respective a fost următoarea : Stan Smith, Erik Van Dillen (S.U.A.) și Ilie Năs- tase. Ion Sântei (România). Tn bună parte, dată fiind experiența mult mai mare a cuplului nord-american, despre care se zice că la ora actuală este cel mai redutabil din lume, victoria acestuia in trei seturi (6—2, 7—5, 6—2) nu a surprins pe nimeni. Disputa însă a fost punctată de u- nele momente de real echilibru, foarte spectaculoase, în special în setul al doilea. La scorul de 5—5, Smith a

UNIVERSIADA 73
întrecerile atletice s-au încheiat. Celelalte continuă...

MOSCOVA 20. (Prin telefon de la trimisul Agerpres. A. Berger). — Pe stadionul de la Lujniki s-au încheiat. ieri. întrecerile de atletism din cadrul Jocurilor mondiale universitare dc vară de la Moscova. Sprintera finlandeză Mona Lisa Pursiai- nen, învingătoare la 100 m plat, a cucerit a doua medalie de aur, dș- tigind și cursa de 200 m plat, cu timpul de 22”4/10. Un nou record al Universiadei a stabilit atletul sovietic Valentin Dmitrienko la aruncarea ciocanului, cu rezultatul de 72,42 m. Atleta bulgară Liliana Tomova a trecut prima linia de sosire la 800 m plat, cronometrată cu timpul de l'59”52/100, iar sportiva poloneză Cra- zyna Rabsztyn și-a adjudecat medalia de aur la 100 m garduri in 13”2/10. în revenire de formă, campioana o- limpică Nadejda Cijova (U.R.S.S.) s-a cLasât pe primul loc l'a aruncarea greutății, cu 20.82 m.Iată ciștigătorii celorlalte finale : masculin; 5 000 m : Mihail Jelobov- 

ționale antifasciste armate, despre tradițiile revoluționare ale poporului român în lupta pentru înlăturarea exploatării, construirea socialismului, dezvoltarea democrației. despre munca eroică a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității pentru continua ridicare a bunăstării materiale și lărgirea orizontului de cunoaștere a tuturor locuitorilor României socialiste.
★Casele <je cultură, cluburile muncitorești și căminele culturale din cuprinsul județului Iași găzduiesc in aceste zile numeroase manifestări cultural-artistice, dedicate celei de-a XXIX-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate. Brigăzile artistice de agitație de la Combinatul de fibre sintetice. Fabrica de confecții și Fabrica de tricotaje Moldova, precum și cele din alte 21 de întreprinderi și instituții ieșene, au prezentat la casa de cultură a sindicatelor și la cluburile întreprinderilor din Iași, spectacole omagiale dedicate zilei de 23 August. De asemenea. în întreprinderile și instituțiile, din Iași, Pașcani, Tirgu-Frumos șl Ilirlău. precum și in alte 50 de localități rurale, au fost prezentate in fața a mii de oameni ai muncii conferințe și simpozioane, in cadrul cărora au fost evocate evenimentele istorice din August 1944, succesele dobîndite de către poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, in anii construcției socialiste. (Agerpres)

strada Ștefan cel Mare din IAȘI, un restaurant in exclusivitate pentru femei, denumit „Femina". • La construcția noii școli cu 8 săli de clasă, laboratoare și ateliere, locuitorii satului Drinca, județul MEHEDINȚI, au realizat, prin muncă volun- tar-patriotic.ă, economii in valoare de peste 40(1000 lei. De asemenea, ei au lucrat voluntar la construcția podului peste riul Corlățel. • In cartierul „Grigo- rescu" din CLUJ' a fost dată in folosință o creșă cu 100 de locuri. Lingă ea se află în construcție o grădiniță de copii. ț Tot în acest an au fost date în folosință, la Cluj. în noul cartier „Mănăștur", blocuri in- sumînd 1 128 apartamente, o stație de tratare a apei și o conductă de aducțiune Gilău— Cluj, lungă de 22 km. • Pe malul riului Topolog. la intrarea in județul VÎLCEA, într-un cadru natural pitoresc, a fost inaugurat un nou punct turistic."Este vorba de un complex al ‘.cooperației de consum, care . (dispune . de up restaurant, bar, ■’braserie și un hotel cu o capacitate de 100 de locuri.

reușit, totuși, cîteva lovituri ireparabile, hotăritoare pentru a-și adjudeca victoria. Cei doi tenismani americani au insistat să trimită cit mai multe mingi pe partea lui Sântei, care — evident, mai puțin experimentat și neacomodat pe deplin cu terenul de ciment (foarte rapid) — nu a putut replica prea bine. In acest fel. echipa Statelor Unite ale Americii a luat conducerea cu 2—1.Ieri după amiază s-au disputat ultimele partide de simplu. La ora 12.30 (la București, ora 21.30 — n.ri.), au intrat pe teren Marty Riessen și Toma Ovici. iar in continuare s-au intilnit așii echipelor — Smith și Năstase — intr-o partidă așteptată cu mare interes de întreaga lume a tenisului mondial.
C. ALEXANDROAIE

ski (U.R.S.S.) — 13’41”4/10 : 400 m garduri : Dimitri Stukalov (U.R.S.S.)— 49”61/100 ; 200 m : Pietro Mennea (Italia) — 20”5/10 ; 1 500 m : Frank Clement (Anglia) — 3'42”3/10 ; aruncarea suliței : Ianis Jilnis (U.R.S.S.)— 80.08 m ; săritura în Înălțime :Vladimir Maly (Cehoslovacia) — 2,18 m ; ștafeta 4x400 m : S.U.A. — 3’04”4/10 ; ștafeta 4x100 m : S.U.A. — 39”08/100 : feminin : săritura în lungime : Margita Olfert (R.D.G.) —6.63 m ; ștafeta 4x100 m : U.R.S.S. — 43”98/100.în sala de sport „Frații Znamenski" 
a început proba individuală de spadă din cadrul concursului de scrimă. Dintre spadasinii români s-a calificat pentru semifinale Paul Szabo, care, in sferturile de finală, a învins cu 5—4 pe spaniolul Rodriguez și cu același scor pe italianul Pezza.în turneul feminin de volei (grupe semifinale), selecționata studentelor noastre a întrecut cu scorul de 3—0 (15—5, 15—2, 15—7) echipa Canadei.

Numirea ambasadarului 
Republicii Socialiste România 

în Republica Costa fiicaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Constantin Stăneseu a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Costa Rica.

de polietilenă
Cantități sporite

La Combinatul

petrochimic Brazi

S-au împlinit 8 ani, de cind I primele șarje de polietilenă românească s-au realizat în insta- I lațiile Combinatului petrochimic ! de la Brazi. De atunci și pină in prezent, datorită eforturilor | conjugate ale întregului colectiv, polietilena fabricată la 1 Brazi este tot mai solicitată pe 1 piața internă și la exporti As- I tăzi, polietilena cu marca de fabricație „Ropol" este preferată l atit de Fabrica de mase plastice din Iași, cit și de cea din 1 Buzău, de „Flaro" Sibiu și I multe altele. Directorul comercial al Centralei industriale de I rafinării și petrochimie, tovarășul Ion Cepoiu, ne-a spus că ' nu numai polietilena, ci ți alte I produse ale combinatului, ca de pildă, clorura de colină, anhi- I drida italică, fenolul etc. sînt solicitate în tot mai mari can- 1 tități la export. Pentru ca ono- ( rarea comenzilor să se facă în termenele fixate, operatorii. I maiștrii, inginerii combinatului I „obligă" instalațiile să lucreze 1 peste parametrii proiectați. Am | poposit la secția de polietilenă.— Nu-i ușor să facem față I cerințelor tot mai mari — ne I spune maistrul Nicolae Savu.Anul trecut, un grup de specia- | liști și muncitori au găsit o , nouă rezervă. Aplicîndu-se o I inovație simplă a inginerilorMarian Costea și Stelian Dru- I gan și a maistrului Dragoș Lu- , pașcu — am reușit să realizăm ’ un spor anual de 8 000 to^ie | polietilenă. In prezent, se sondează noi rezerve.| Din discuțiile cu alți specia- . liști și operatori am reținut și ’ preocuparea colectivului de aici | pentru continua diversificare a valorosului produs. Astăzi se î realizează . 10 sortimente de po- | lietilenă pentru ambalaje de rezistență, pentru folie necesară agriculturii, pentru articole | de uz casnic, piese auto, izola- 
l tori pentru . cablurile țelezivoa- relpr..,și a, ănlpnelor., șî. altele.

În cîteva rînduriATLETISM. — Cu prilejul unui concurs internațional de atletism desfășurat la Stockholm, tinărul sportiv suedez Inger Knutsson a ciștigat proba de 3 000 m plat in 9'01”6/10 (a treia performanță mondială a sezonului). El a corectat recordul mondial de juniori care era de 9’08” și îi aparținea. NATAȚIE. — In grupa de la Bratislava a „Cupei Europei" la natație (echipe masculine). pe primul loc s-a clasat formația Italiei cu 104 puncte, urmată de Spania (75 p), Olanda (59.5 p). România (58 p). Bulgaria (53.5 p). Cehoslovacia (46 p). In ultima zi, echipa României s-a clasat pe locul doi la 2X200 m liber cu timpul de 8TO”7/10. Eugen Aimer a stabilit un nou record român la 200 m fluture (2’13”7/10). FOTBAL. — Peste 65 000 de spectatori au urmărit la Varna meciul amical Bulgaria—Polonia. Fotbaliștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0), prin punctele marcate de Lato. POLO PE APA. — A luat sfirșit campionatul european rle polo pe apă pentru juniori. In ultima partidă, Ungaria— Italia 3—2. Clasamentul final : 1. Ungaria ; 2. U.R.S.S. ; 3 ; Spania ; 4. R. F. Germania ; 5. Italia ; 6. Iugoslavia ; 7. Olanda ; 8. România ; 9. Grecia ; 10. Anglia ; 11. Belgia ; 12. Irlanda. TENIS. — * Tn localitatea Mataro (Spania) s-a Încheiat competiția internațională feminină d€ tenis (echipe de tineret) pentru „Cupa Principesa Sofia". In finală Anglia—Spania 4—1. Selecționata României a ocupat locul trei (3—2 cu echipa Suediei). * Turneul internațional de la Indianapolis a fost ciștigat de spaniolul Manuel Oran- tes (6—4, 6—1, 6—4, cu francezul Georges Goven). La dublu bărbați, Bob Carmichael (Australia). Frew McMillan (R.S.A.)—Orantes (Spania), Tiriac (România) 6—3. 6—4. AUTOMOBILISM. — Pe circuitul de la Zeltweg (Austria) s-a desfășurat „Marele premiu al Austriei" (în cadrul campionatului mondial formula I). Victoria a revenit suedezului Ronnie Peterson (pe o mașină Lotus). El a acoperit 319 km în 1 h 28’44” (medie orară de 214,85 km). Pe locurile următoare s-au clasat Jackie Stewart (Scoția) — 1 h 28’57” și Carlos Pace (Brazilia) — 1 h 29’35”. In clasament pe primul loc continuă să se afle Jackie Stewart (Scoția) cu 66 puncte, urmat de Francois Cevert (Franța) — 45 puncte. și Emerson Fittipaldi (Brazilia) — 42 puncte. BASCHET. - In orașele poloneze Katowice și Ruda-Slenskoi a început „Turneul Prietenia" la baschet, rezervat echipelor de juniori. Tn prima zi : România—Bulgaria 62—49. Polonia—R. D. Germană 97—57, Ungaria—Polonia 87—61; Cehoslovacia—R.P,Dj OoresAnâ 66—



PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR

PATRIOTICE CAMBODGIENE

LA VIENTIANE

Tentativă de lovitură de stat eșuată
Complotiștii aparțin grupării de dreapta, care se opune 
tratativelor pentru formarea unui guvern de uniune na

ționalăVIENTIANE 20 (Agerpres). — în dimineața zilei de 20 august, la Vientiane a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Un grup de complotiști. condus de fostul comandant al aviației militare laoțiene, generalul Thao Ma, a atacat reședința primului ministru Suvanna Fuma, Statul major al comandantului garnizoanei, aerodromul și alte obiective.în urma măsurilor energice întreprinse de guvern, tentativa de lovitură de stat a eșuat. Conducătorul complotiștilor, Thao Ma, și-a pierdut viața.
DIRECȚII ALE DEZVOLTĂRII 

ALGERIEI
Interviu acordat de președintele Boumediene televiziunii 

egipteneALGER 20 — (Corespondentă de la M. S. Ionescu). Șeful statului algerian, Houari Boumediene. a acordat un interviu televiziunii egiptene, in care a reamintit că cele trei direcții în care sînt concentrate eforturile statului și poporului algerian sș referă la revoluția agrară, vizind transformarea lumii rurale și licffi- darea exploatării sul? toate formele sale, la revoluția industrială pentru edificarea unei baze industriale solide, capabile să exploateze propriile resurse naturale în interesul tuturor cetățenilor și pentru formarea unei clase importante de muncitori și, în sfîrșit, Ia revoluția culturală, condiție esențială pentru concretizarea celorlalte două obiective.Abordînd probleme ale țărilor arabe, șeful statului algerian a apreciat că un prim obiectiv de realizat în lumea arabă este controlul petrolului de către țările producătoare, re- 

In cursul nopții de, duminică spre luni, forțele patriotice cambodgiene au bombardat pozițiile I011- noliste din orașul Kompong Cham, situat Ia 80 de kilometri nord-est de Pnom Penh. în același timp, pa- trioții au lansat un atac asupra u- nui post inamic instalat la 14 kilometri nord de o- raș, pe malul fluviului Mekong. Tn fotografie: trupele lonnoliste părăsesc în derută pozițiile de pe un front aflat la numai 10 mile dePnom Penh,

Luni la amiază, primul ministru Suvanna Fuma a luat cuvîntul la postul de radio Vientiane, arâtînd că autoritățile controlează deplin situația.Agențiile de presă menționează că, potrivit datelor existente, încercarea de lovitură de stat aparține unor elemente de extremă dreaptă, care se opuneau tratativelor cu forțele patriotice laoțiene în vederea realizării unui guvern de uniune națională.

levînd că este ilogic ca această bogăție inestimabilă să fie in miinile monopolurilor străine, care nu le exploatează decît pentru profitul lor.Evocînd politica de nealiniere, in lumina schimbărilor intervenite in lume, președintele Boumediene a relevat că, în calitate de țară a grupului nealiniat. Algeria va milita pentru degajarea mijloacelor susceptibile de a permite asigurarea apărării drepturilor și intereselor naționale. Tocmai de aceea, problemele esențiale care vor fi examinate de șefii de stat ai țărilor nealiniate vor fi cu prțcădere cele de ordin economic. Șeful statului algerian a amintit, de asemenea, printre problemele ce vor fi abordate la conferința de la Alger situația din Orientul Apropiat și cea a țărilor care trăiesc încă sub dominația colonială.

peru - „Valorificarea tuturor 
resurselor naturale trebuie 

sa servească interesele 
naționale"

— DECLARA PREMIERUL 
EDGARDO MERCADO JARRINLIMA 20 (Agerpres). — Conducerea întreprinderilor economice peruane trebuie să devină domeniul de manifestare plenară a participării populare, a tuturor muncitorilor, principiu fundamental al actualului guvern — a declarat primul ministru al Perului, Edgardo Mercado Jarrin. El a subliniat că, în perioada imediat următoare, prioritatea in economie va fi deținută de sectorul proprietății sociale. Autoritățile — a arătat primul ministru — au ca principală sarcină afirmarea și susținerea principiului suveranității poporului asupra resurselor naturale, în baza căruia exploatarea și valorificarea tuturor bogățiilor solului și subsolului trebuie să servească interesele naționale.Abordind problema investițiilor de capital străin în diverse ramuri economice peruane, Edgardo Mercado Jarrin a relevat că acestea se vor bucura de garanții din partea guvernului, in măsura în care se vor supune legislației interne în vigoare, contribuind, totodată, la dezvoltarea economică și socială a Perului.

Ministrul de externe

al Columbiei:„IN LUME SE FACE SIMȚITĂ ACȚIUNEA UNUI NOU CLIMAT POLITIC-CARACAS 20 (Agerpres). — în prezent, în lume se face simțită acțiunea unui nou climat politic, relațiile internaționale căpătînd un alt caracter, a declarat Alfredo Vasquez Carrioza, ministrul columbian al afacerilor externe, aflat într-o vizită oficială la Caracas.Ministrul columbian de externe a chemat la dezvoltarea relațiilor comerciale cu țările socialiste, calificând politica de izolare a Cubei drept „anacronică". Noi ne pronunțăm. a spus Alfredo Vasquez Carrio- 
7.a. pentru ca fiecare țară să-și realizeze politica externă în conformitate cu interesele propriei dezvoltări.

RESTABILIREA
CALMULUI IN BOLIVIALA PAZ 20 (Agerpres). — Fostul ministru al sănătății publice și lider al fracțiunii dizidente a partidului Falanga Socialistă Boliviana (de guvernămînt), Carlos Valverde Barbery, care a condus grupul de rebeli în încercarea de răsturnare a actualului guvern condus de generalul Hugo Banzer, a reușit să se strecoare din încercuirea forțelor militare și polițienești — informează a- gențiile Reuter și-France Presse, citind surse oficiale din La Paz. După cum s-a anunțat, Carlos Valverde Barbery se retrăsese, împreună cu 190 de rebeli înarmați, într-o zonă greu accesibilă, la 300 km nord-est de Santa Cruz. O telegramă de ultimă oră a agenției Associated Press anunță că efectivele garnizoanelor din Santa Cruz și Cochabamba, mobilizate în urmărirea rebelilor, au ucis sau capturat marea lor majoritate. „Rebeliunea a fost zdrobită" — a declarat Walter Castro Avendano, ministrul bolivian de interne, adăugind că in țară domnește calmul.

■MII PESTE HHE
COHMIE ZILEI Of 23 AUGUST

MOSCOV A. — In parcul central 
de cultură și odihnă ..Maxim 
Gorki" din capitala Uniunii So
vietice a avut loc o adunare fes
tivă, organizată de Asociația de 
prietenie sovieto-română. Au fost 
prezenți general-locotenent D. I. 
Smirnov, Erou al Uniunii Sovieti
ce, V.F. Efremov, general-maior in 
rezervă, veteran al războiului anti
hitlerist, membri ai conducerii 
centrale a asociației. După intona
rea imnurilor de stat ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, colonelul 
Andrei Antoseak, candidat in ști
ințe istorice, a evocat in fața unei 
numeroase asistențe semnificația 
actului revoluționar de la 23 Au
gust 1944 în istoria poporului ro
mân. a relatat despre succesele do- 
bindite de România socialistă sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a subliniat dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborarea 
frățească dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre popoarele sovietic și român.

Luni seara, la cinematograful 
„Mir" din Moscova, au început 
„Zilele filmului românesc".

SOFIA. — In orașul Veliko Tir- 
novo a avut loc. luni, o adunare 
festivă consacrată zilei de 23 Au
gust. Au vorbit Radka Anghelova, 
președinta Comitetului orășenesc 
din Veliko Tirnovo al Frontului 
Patriei, și ambasadorul României 
la Sofia, Trofin Simedrea.

Luni au fost, depuse coroane de 
flori la. Mausoleul eroilor români 
de la Grivița, Muzeul ostașilor ro
mâni de la Poradim și Mausoleul 
ostașilor ruși și români de la Plev
na de către locotenent-colonel 
Gheorghe Ionescu, atașat militar 
aero și naval al României.

Au fost prezenți Nikola Maka- 
veev. secretar al Comitetului ju
dețean Plevna al P.C. Bulgar, col. 
Peter Petrov, șeful secției milita
re a comitetului județean de par
tid, și alte persoane oficiale lo
cale.

PRAGA. — Ambasadorul Româ
niei. Teodor Haș, și atașatul 
militar col. Petru Rotariu au 
depus coroane de flori la ci
mitirul și Monumentul ostași
lor români căzuți pentru, eliberarea 
Cehoslovaciei, din localitățile. Pus- 
timer și Brno. Au fost depuse, de 
asemenea, coroane de flori la mo
numentele și cimitirele eroilor ro
mâni din Zvolen, Piestany, Luce- 
nec, Kromeriz, Banov, Humpolec.

PHENIAN. — La cooperativa a- 
gricolă de producție „Prietenia co- 
reeano-română" din comuna Sam- 
bon, din R.P.D. Coreeană,, a avut 
loc o adunare prietenească la care 
au fost prezenți Li Iăng Mu, pre
ședintele Comitetului regional pen
tru conducerea agriculturii, Iun

■ RUNDĂ DE NEGOCIERI 

INDO-PAKISTANEZE
DELHI 20 (Corespondentă de la I. Puținelu). — Luni dimineață au fost reluate în capitala Indiei convorbirile indo-pakistaneze in vederea normalizării relațiilor bilaterale în spiritul acordului de la Simla, din iulie 1972.Noua rundă de convorbiri urmează. la scurt, interval, întâlnirii de Ia Islamabad a delegațiilor indiană și pakistaneză. în cadrul căreia au fost abordate probleme referitoare la implicațiile propunerii avansate de India și Bangladesh, cu privire la schimbul de prizonieri și persoane civile între cele trei țări, pentru a se ajunge la o soluționare a problemelor umanitare decurgând din conflictul din decembrie 1971.

Kun Gea. președinta Comitetului 
administrativ al raionului Phion- 
woh, alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. Erau 
prezenți, de asemenea, ambasado
rul României la Phenian, Dumitru 
Popa, și membri ai ambasadei. Cu 
acest, prilej au vorbit președintele 
cooperativei, Kih Ning Woh, și am
basadorul României.

VARȘOVIA. — Televiziunea po
loneză a prezentat un program de
dicat țării noastre. Emisiunea al
cătuită in colaborare cu Radiote- 
leviziunea română a cuprins, prin-, 
tre altele, documentarul polonez 
„Bună ziua, București" și un mon
taj de actualități in care au fost 
relevate succesele dobindite de po
porul român in intimpinarea zilei 
de 23 August. Telespectatorii polo
nezi au urmărit, de asemenea, un 
bogat program artistic.

CARACAS. — Sub auspiciile In
stitutului național de cultură și 
arte frumoase din Venezuela și ale 
Ambasadei României în această 
țară, la Muzeul de științe naturale 
din Caracas a fost deschisă o ex
poziție de gravură românească con
temporană.HELSINKI. — La Ambasada României din Helsinki a avut loc o conferință de presă. Ambasadorul Constantin Vlad a vorbit despre însemnătatea evenimentului de la 23 August 1944 în istoria poporului român, despre preocupările actuale interne și internaționale ale țării noastre și dezvoltarea relațiilor dintre România și Finlanda pe multiple planuri.DAR ES SALAAM. — La Biblio
teca centrală din Dar Es Salaam a 
avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii privind realizările Româ
niei în anii ‘construcției, socialiste. 
In scurte alocuțiuni, ambasadorul 
român. Ion Drinceanu, și ministrul 
de externe tanzanian, John Male- 
cela, au evocat importanța pe care 
o are ziua de 23 August. pentru 
poporul român, evoluția favorabilă 
a raporturilor romăno-tanzaniene, 
subliniindu-se in acest context re
zultatele rodnice ale vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu in Tan
zania, precum și solidaritatea 
României cu lupta popoarelor a- 
fricane. aflate încă sub dominația 
colonială și rasistă.TOKIO. — în marea sală de festivități a ziarului ,,Asahi Shimbun". din centrul capitalei nipone, a avut loc luni o seară românească organizată de Asociația de prietenie Japonia—România. • Au fost prezenți T. Shimura, președintele asociației; Shifoo Suzuki, secretar general, prieteni ai țării noastre, numeroși invitați.

Congresul P.C. din ArgentinaBUENOS AIRES 20 (Agerpres). — La Buenos Aires au început lu.n.i lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist din Argentina, la care participă peste 500 de delegați din intreaga țară. Iau parte, de asemenea, delegații și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești de peste hotare. Partidul Comunist Român este reprezentat de Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politilce.
MOSCOVA

Convorbiri între 
Alexei Kosîghin 
și Willi StophMOSCOVA 20 (Agerpres). — După cum relatează agenția T.A.S.S., la 20 august a avut loc o întrevedere intre Alexei Kosîghin. președintele Consiliului dc Miniștri al U.R.S.S., și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, care efectuează o vizită de lucru în Uniunea Sovietică. Convorbirea s-a referit la probleme ale colaborării economice dintre cele două țări pe perioada 1976—1980. Au fost discutate, de asemenea, alte probleme legate de lărgirea colaborării bilaterale.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

La Calus, Abdel Aziz Hesazi> vicepremier și ministru al economiei. finanțelor și comerțului exterior al R. A. Egipt, l-a primit, luni, pe ambasadorul României, Petru Burlacu. Cu acest prilej a fost trecută în revistă evoluția schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnice dintre cele două țări, exprimîndu-se satisfacția față de cursul ascendent al acestora.
Un acord în vederea con

struirii unei conducte pe
troliere intre Turcia și Irak a fost încheiat de reprezentanții celor două țări. Conducta, in lungime de 1 126 km, va avea capacitatea inițială de 25 milioane tone pe an și vă fi dată in exploatare în anul 1976.

La Bursa din Ziirich,d01a- rul a înregistrat, luni, cea mai scăzută rată de schimb. După ce au început la cota de 3,04 franci elvețieni pentru un dolar, tranzacțiile de schimb

Inaugurînd lucrările congresului, Rodolfo Ghioldi, membru al Comitetului Executiv- al C.C. al P.C. din Argentina, a subliniat oă, pentru prima dată după 27 de ani-, un congres al partidului se întrunește în condiții de legalitate.Raportul la primul punot al ordinii de zi privind situația politică din țară și sarcinile partidului pentru etapa actuală a fost prezentat de secretarul general pl P.C. din Argentina, Geronimo Arnedb Alvarez.
bonn: RELUAREA 

CONVORBIRILOR 
CEHOSLOVACO - 
VEST-GERMANE

BONN 20 (Agerpres). — La 20 august, la Bonn au fost reluate convorbirile dintre R. S. Cehoslovacă și R. F. Germania în vederea stabilirii relațiilor diplomatice. Delegațiile sînt conduse, ca și în timpul rundei desfășurate la Praga, de Jiri Gof.tz, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, și de Paul Frank, secretar de stat la Ministerul de Externe vest-german.

s-au efectuat apoi la cursul 2.99 franci pentru un dolar.
Populația Singaporelui 

a fost de 2 140 000 locuitori la sfirșitul anului 1972.
FESTIVALUL INTERNA
ȚIONAL AL ORCHESTRE

LOR SIMFONICE DE 
TINERET

La Royal Albert Hall, din 
Londra, s-a desfășurat, la 19 
august, gala, de închidere a Fes
tivalului internațional al or
chestrelor simfonice de tineret, 
ediția 1973 — manifestare mu
zicală prezidată de Edward. 
Heath, primul ministru, al Marii 
Britanii. Alături de formații de 
prestigiu din Statele Unite. Ca
nada, Australia* Japonia, Marea 
Britănie și alte țări, România a 
fost reprezentată la acest festi
val de Orchestra simfonică de 
pionieri din Cluj. Concertele 
susținute de formația româneas
că la Londra, Aberdeen și in 
alte orașe britanice au fost a- 
plaudate cu căldură de publicul 
meloman, iar presa de specia
litate a acordat o deosebită a- 
tenție tinerilor muzicieni.

Mai multe atentate cu 
lîOmbe, revendicate de aripa provizorie a armatei republicane Irlandeze — I.R.A. — organizație teroristă din Irlanda de Nord, au avut loc duminică în capitala Marii Britanii.

Banca ungară .Hungarian Internațional Bank Ltd.“, cu un capital de bază de 1 milion lire sterline, a început să funcționeze la Londra, de la 20 august, informează agenția M.T.I.
Un elicopter al marinei 

americane s*a prăbușit luni pe

(Urmare din pag. I)în acest cadru, pe un prim plan se situează dezvoltarea multilaterală a raporturilor de prietenie și colaborare cu Republica Cuba, prima țară socialistă din emisfera vestică. Pe temelia comunității de orinduire și țeluri, cunosc o continuă dezvoltare legăturile politice dintre cele două țări, se intensifică schimburile comerciale. cooperarea economică își găsește expresie în noi și noi forme — procesul adincirii relațiilor frățești dintre cele două țări socialiste fiind puternic stimulat de convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, desfășurate cu prilejul vizitei in România a conducătorului poporului cubanez.în același timp se extind și se amplifică legăturile pe plan multilateral ale României cu țări aie A- mericiii Latine avind altă orinduire social-politică. Faptele arată că nici distanțele geografice, nici deosebirile do orinduire social-politică nu sînt lin impediment pentru o continuă dezvoltare a acestor legături : dimpotrivă, există premise din cele mai bune ca ele să se dezvolte oontlnuu și rodnic. Garanția trainică a unei astfel de evoluții o constituie principiile respectării suveranfității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc, a dreptului fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe destinele sute — principii pe care România le așează consecvent Ia baza relațiilor sale cu toate statele și care reprezintă cheia de boltă a bunelor relații internaționale în lumea contemporană.O importanță deosebită în dezvoltarea colaborării o au relațiile economice statornicite între România și țările latino-americane. Cu toate statele din această zonă avem relații comerciale care, mai ales în ultima vreme, se află în plin proces de dezvoltare și diversificare. Este ilustrativ în acest sens faptul că, 

numai în perioada anilor 1969— 1972, volumul total al schimburilor româno—latino-americane s-a dublat. Au fost încheiate cu un șir dintre aceste state acorduri comerciale și de cooperare economică și tehnică, creîndu-se un cadru fertil pentru intensificarea schimburilor și a cooperării care pornesc de la caracterul complementar al economiilor României și țărilor respective. Importantele progrese ale economiei României; nivelul tehnico-științific mereu mai înalt ai industriei, potențialul

In preaima vizitei awiaH 
Iuta Ceausescu h țări ale tonii latine
.■miiiriiWBWWKaiiMmrg.bMBMMiiwtriiaiiuinniMgîndirii tehnico-ști'iințifice și de cadre au făcut și fac ca țara noastră să fie un partener eficient, căutat și apreciat. Relațiile economice reciproce sînt expresia unei colaborări întemeiate pe egalitate în drepturi și avantaj mutual, de natură să contribuie Ia preocuparea și efortul comun pentru lichidarea decalajelor față de țările avansate și pentru înaintarea țărilor noastre pe calea progresului și înfloririi economice. România furnizează țărilor partenere latino-americane o gamă apreciabilă de produse industriale, între care mașini și utilaje, instalații de foraj, mașini-unelte, produse chimice, materiale de construcție, tractoare, autoturisme de teren ș.a. în același timp importăm din aceste țări materii prime șî produse industriale necesare economiei românești.Cooperarea în industrie, în agricul

tură, pe plan tehnico-științific a cunoscut, în anii din urmă, forme superioare — în unele țări ale Americii-L aține fiind fondate societăți mixte. Acordurile de cooperare și asistență tehnică încheiate cu Cuba, Chile, Peru, Venezuela și alte state vizează dezvoltarea unor ramuri moderne ale economiei, cum sînt industria de construcții mecanice, industria chimică, explorarea și exploatarea mineralelor, sectorul petrolier și cel al materialelor de construcție, inclusiv în ramuri de vîrf

mrMauwniwnii iriiiiitiiitiiifiwiiiiMrii—«.njiumeai— așa cum o arată, de pildă, acordul cu Argentina privind folosirea energiei atomice in scopuri pașnice.Pe plan politic, ultimii ani au consemnat nu numai extinderea relațiilor diplomatice, dar și o amplificare a contactelor și dialogului. în acest cadru s-au înscris vizitele într-un șir de țări latino-americane a delegației guvernamentale române, la nivel de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, vizitele ministrului afacerilor externe al României, precum și ale unor delegații oficiale la alte niveluri. Delegații guvernamentale, parlamentare, un mare număr de personalități politice marcante din țări ale America Latine ne-au vizitat țara, fiind primite și avind convorbiri cu președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în toate aceste ocazii a fost exprimată dorința co

mună de a se dezvolta relațiile reciproce, de a se întări prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre.Totodată, in ultimii ani s-au înmulțit contactele pe linia organizațiilor politice și obștești, sindicale, de femei ; exponenți ai opiniei publice din țările latino-americane care ne-au vizitat țara au luat cunoștință cu viu interes de progresele realizate de poporul român în diferite domenii.Schimburile de valori culturale, odinioară restrînse și sporadice, tind 

să cunoască, de asemenea, o dezvoltare apreciabilă. în cadrul unor acorduri pe linie de stat sau între instituții și organisme de specialitate, relațiile cultural-artistice și științifice îmbracă forme mereu mai variate — organizarea reciprocă de expoziții, filme, schimburi de profesori și stu- denți, de ansambluri folclorice, participarea la congrese științifice și festivaluri artistice etc. De un interes larg se bucură in țara noastră creațiile literare înaintate ale unor prestigioși scriitori latino-americani, după cum opere ale scriitorilor români, clasici și contemporani, devin tot mai cunoscute pe meleagurile latino-americane. Toate acestea reprezintă contribuții prețioase la mai buna cunoaștere reciprocă, la apropierea dintre popoarele noastre.România și o serie de țări ale Americă Latine a-au întîlnit frecvent, 

colaborînd fructuos, pe terenul vieții internaționale — în cadrul O.N.U., al organismelor sale specializate, în Comitetul de dezarmare și în alte foruri. în temeiul unor poziții convergente față de probleme majore ale vieții internaționale, reprezentanții români și ai unui șir de state latino-americane s-au pronunțat și au acționat împreună pentru adoptarea de măsuri in direcția destinderii, întăririi legalității internaționale, creșterii rolului O.N.U., realizării de progrese reale pe calea dezarmării în general și a celei nucleare în special, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru cooperare internațională.Privim. desigur, cu vie satisfacție cursul pozitiv pe care l-a luat dezvoltarea raporturilor de colaborare dintre România și țările Americii Latine. Se poate aprecia că ceea ce s-a realizat pînă acum reprezintă abia un început, care se cere continuat și dezvoltat pe baza eforturilor comune. Există în fapt o multitudine de posibilități de colaborare care urmează a fi abia de aici înainte identificate și puse în valoare pentru aprofundarea și lărgirea acestor relații, pentru creșterea lor, atît pe plan cantitativ, cit și pe plan calitativ.Fără îndoială că apropiata călătorie in țări ale Americii Latine a președintelui Nicolae Ceaușescu, întil- nirile și convorbirile pe care șeful statului român le va avea cu conducătorii de stat, cu oamenii politici, întîlnirile cu reprezentanții opiniei publice din țările vizitate vor deschide noi și ample perspective intensificării relațiilor reciproce în cele mai variate domenii, vor crea un cadru larg ridicării lor pe trepte superioare. Avem ferma convingere că aceasta va servi intereselor funda-, mentale de progres și pace ale popoarelor noastre, aducînd, totodată, contribuții de seamă la cauza păcii și destinderii internaționale, a colaborării rodnice între toate popoarele lumii.

Demonstrație de masă Ia Veneția 
împotriva uneltirilor elementelor 

neofasciste

aeroportul din Yokosuka (Japonia) în cursul unui zbor de rutină. Potrivit primelor știri, două persoane și-au pierdut viața.
MARI INCENDII ÎN S.U.A.

Suprafețe întinse din 
statele americane Idaho, 
Oregon, Montana, Wa
shington, California și 
Nevada sînt devastate 
de incendii, în ciuda 
eforturilor pompierilor, 
ale căror efective au 
fost sporite masiv pen
tru a se bara înaintarea 
focului. In California fo
cul a mistuit o mare can
titate de lemn prețios,

din pădurea națională 
El Dorado. Flăcările a- 
menință in prezent ar
borii. seculari din Par
cul Național Yosemite, 
(important obiectiv tu
ristic) și plantațiile de 
cireși — evaluate la 30 
milioane dolari — din 
pădurea națională Sta
nislaus, situată in apro
piere de San Francisco.

Oficialitățile nu exclud 
eventualitatea ca incen
diile să fi fost declan
șate, in acest stat, de 
persoane iresponsabile. 
In Montana, Idaho și 
California au fost dis
truse aproape 15 000 ha 
de păduri și pășuni, 
înaintarea focului este 
favorizată de vremea 
uscată.

In urma ploilor musonice, numeroase zone din Bangladesh au fost inundate
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