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Ion MANEA
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planificată a României

prototip cu cea a serici zero.
Nlcolae BRUJAN

- corespondentul „Scinteii”

Constructorii de locuințe din Jude
țul Neamț au raportat In cursul zilei 
de 2 august realizarea sarcinilor de 
plan pe primii doi ani al cincinalului, 
cu 5 luni mal devreme. Informin- 
du-ne despre acest succes .tovarășul 
Alexandru Țlbuică, Inginer șef ai în
treprinderii Județene da construețll- 
montaje. ae-a spus : „Colectivul nos
tru s-n angajat, ca prevederile de 
plan din actualul cincinal să fie rea
lizate In numai 4 ani. deși ele slnî 
duble față de ceea ce am înfăptuit 
In cincinalul precedent. Această ho- 

i7' tflrlre ere intră de acum un suport 
,/_j?olld. constituit din faptele tuturor 

constructorilor. In cele 10 luni care 
au trecut din acest cincinal, spre e- 
xemplu. am predat „la chele" oame
nilor muncii din Județ peste 2100 o- 
partamente. Iar alte I 750 apartamen
te se nflâ In stadiu nvansa.t de lucru, 
urmlnd sîl-șl primească locatarii pl- 
nă la sflrsjltul acestui an șl In pri
mul semestru din 1973. Totodată, 
s-au creat condiții pentru realizarea 
a încă 309 apartamente peste sarcina 
de plan n acestui an".

Ritmul intens In care se realizează

Eveniment Important la Uzina me
canică din Sibiu : începerea pro
ducției unul nou tip de utilaj ne
realizat încă de nici o întreprindere 
din țară ' — presa-excentrlc cu 
masă reglabilă tip PAR 10 A. solici
tată de mal mult timp nu numai 
pentru piața Internă, el șl ia export.

...Ceea ce stătea scris pe o pan- 
cardă ln secția montaj putea trezi 
interesul oricui : „De la primul lot 
al noului utilaj — producție pentru 
export".

— Inițiativa s-a născut chiar in 
primele zile de montaj — ne spune 
inginerul Ion Glurculeie, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid el 
uzinei. ’ Angajamentul nostru pentru 
acest an. sporit In cinstea conferin
ței șl a celei de-a 25-a aniversări n 
republicii — de la 3 milioane lei la 
5 milioane Ici produci le-marfă peste 
plan, este Intr-adevăr un ongajament 
onorabil. Se putea reproșa însă faptul 
că depășirile preconizate vizau numai 
produse pentru.,,plața internă. Acum,

Apartamentele primilor doi ani 
ai cincinalului—predate „la cheie**

Insă, luind mol multe măsuri supli
mentare de organizare a producției, 
s-a hotărit ca, de la. primul lot, ma
rea majoritate a preselor-excentrlc 
cu masă reglabilă să fie destinate 
exclusiv exportului. In acest fel, cu 
potențialul tehnic pe care-1 avem, 
exportul va reprezenta la sflrșltul 
cincinalului peste 59 la sută din pro
ducția uzinei, față dc 20 la suta cit 
este In prezent. Șl asta, In condițiile 
In rare volumul total al producției 
va spori de circa 4 ori față de 1670.

— Preocupările colectivului uzinei 
noastre pentru îndeplinirea 
obiectiv — cotnpjetează Nlcolae Za- 
harla, inginer șef adjunct al uzinei — 
au început încă de la proiectare. în
tregul proces de asimilare reallzin- 
du-se In numai trei luni, față de un 
an dl era prevăzut Măsura cea mai 
Importantă a fost cumularea fazei 
de

pianul cincinal la construcții de lo
cuințe In județul Neamț Iși găsește 
explicația In industrializarea pe sca
ră largă a lucrărilor de construcțlL 
AslfeL In prezent 80 la sulă din 
lucrări se execută mecanizat prin 
folosirea In 2—3 schimburi a maca
ralelor șl a altor utilaje de mare pro
ductivitate șl sint create condiții ca 
plnă In 1973 gradul de Industrializare 
a construcțiilor de locuințe sa ajun
gă la M) ta sută.

în ce privește folosirea tehnologii
lor moderne de lucru, slnt de reținut 
exllnderen industrializării șl semiin- 
dustrlalizăril cu ajutorul cofrajelor 
metalice plane șl universale, al pa
nourilor de. fațadă prefabricate și fi
nite. generalizarea pneumallzărll 
transporturilor șl descărcării cimen
turilor ș.a. Ca urmare, un aparta
ment convențional se construiește in 
prezent in numai SO ore de lucru, 
față de 48—50 ore cli dura In condi
țiile : folosirii metodelor clasice de 
lucru.

nat) și In uzina de o- 
țelur! înalt nllute (nu
mai titlul exclude ne
voia oricărei explica
ții In paranteză) de
termină o • schimbare 
fundamentală.

Oprițl-vă In ' centrul 
orașului șl priviți' de 
o parte șl de alta a 
plnțeteL Veți fi Izbiți 
de “ imaginea celor 
două clădiri așezate 
față In față. Una, In- 
tr-o casă coșcovită cu 
un cat, un birt : 
„Brazda". Peste drum, 
alta. Un foarte nou 
și elegant restau
rant : „Mondial". De
corații interioare, de 
mare efect șl bun 
.giMt,-,,4bu0ă:ărtl-lăb:o^-: 
rainarri chelneri par
iind cu sUl platourlJa 
un director specializat 
In străinătate în pro
fesiunea de a-l servi 

cu uleiuri, cremă de pe tlrgovlșteni la inl- 
ghete șl scrobeaiă, la vel Internațional. în- 
uzlna de ' strunguri tre „Brazda** șl ..Mqn-
(una dintre viitoarele dial* nu e darii
mari i uzine nle țării). .—--------------- I
la „Romlux" (uzina 'Continuare 
de corpuri dc îluml- in pag. a HT-a)

privire la dezvoltarea
economico-socială ■

urmă arhitectul Iu
lian Tudose, directo
rul grupului da șan
tiere de pe platforma 
Industrială Tlrgovlș- 
le — că oamenii nu 
fost tulburați din ceea 
ce se cheamă ..men
talitate dc provincie", 
lor ritmul susținut pe 
care II imprimă con
strucțiile șantierului 
șl care reclamă dez
voltarea In paralel a 
orașului pare, pentru 
mulțl, Incredibil.

Desigur, există In 
Tîrgovlștc o uzină de 
renume, uzina de uti
laj petrolier, cu multe 
șucccsiilnreglslrale șl 
pesta hotare. Mal slnt, 
e drept, In' Tlrgovlste, 
șl alt.... .~ ‘
do Ini 
șl de Industrie lo
cală. Dar saltul do la 
tabrl ca do ch I m I ca 1 e

Cine nu a fost de 
vreun an la Tlrgovlșle 
va revedea cu aceeași 
tresărire cum, in za
rea cetății de scaun. 
Chindia Ișl păstrează 
dimensiunile simbolu
lui, Iar pietrele voie
vozilor — al lor is
torie Hor. Dar cine nu 
o fost de vreun an la 
Tlrgovlșie simte in 
aerul orașului o altă 
vibrație. Nu doar fi
indcă buldozerele 
străpung In vechile 
străzi, înguste șl ana
poda. căi largi șl 
drepte, nu doar fiind
că multe, foarte multor 
macarale sporesc, In 
mlșrare permanentă, 
clădirile noi. CI fiind
că ffrgovlșîenll. trezi (I 
dtiitr-o dată intr-un 
alt orizont, încearcă 
■ă șe adapteze la rit
mul șl stilul de viață. 
In preocupările șl la 
tot ce. solicită exis
tența Intr-un ora® 
modern.

— Am cortlludlijan 
— lml mărturisea 
cu diva timp In

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

noi asimilate 
în loc de uh

SI
or

V

sa împlinește. în aceste zile, un an 
de la hotărirea conducerii partidului 
de n se Introduce practica tehnîco- 
productlvă cn disciplină de sine stă
tătoare In invățămint și de o se în
ființa be lingă toate liceele șl școlile 
de cultură generală atellere-școală 
proprii. însemnătatea acestora pen
tru perfecționarea Invflțfimlntulul. 
necesitatea dezvoltării lor au fost 
din nou șl puternic reafirmate cu 
prilejui Conferinței Naționale a 
partidului.

Atellerele-șeoală au menirea de 
a contribui la îmbunătățirea sub
stanțială a gradului de pregă
tire șl educare a tinerilor, de a 
imprima invățfimintulul un curs me
reu ascendent de eficacitate practică. 
Rezultatele doblndlte plnă acum e- 
vldențlnză preocuparea permanentă 
a organelor șl orgnnlzoțlllor de par
tid. a celorlalți factori pentru crea
rea condițiilor» materiale necesare 
pregătirii practice a elevilor, diver
sificarea formelor de Instruire teh- 
nlco-productlvâ. Întărirea legăturii 
dintre Invățămint șl producție : ele 
probează, tolodală. elocvent Impor
tanța deowbllă a holflrlril adoptate 
de partid, rolul ei In așezarea între
gului continui al școlii romănești or 
baze moderne, perfecționate. In a- 
cord cu exigențele construcției sorin, 
liste șl ale dezvoltării armonioase a 
personnlllățll fiecărui llnăr.

Prlntr-o cooperare sLrlnsă a școlii

r *“*8 H T ‘'

pregătire
dori practice,, dragostea centru doar laț aceste date cantitative. In- 
munco pe ogoare. Intr-o perspectivă --
de bogată sinteză InstrucUv-educntl- 
vă au fost amenajate șl cele peste 
1740 de gospodării agricole didactice.

■ ' I r ••• k? ■ ’. .........

ZILELE VACANTEI SA FIE DIN PLIN FOLOSITE
PENTRU :

cu producția s-n reușit ca la 
încheierea anului de Invățămint 
1071 — 1072 «ă fie In stare de funcțio
nare aproape II mil de atellere-școa- 
in. dintre care 4 000 In mediul urban 

® Generalizarea atellerelor-școalâ șl completarea 
dotării lor.

© Profilarea atellerelor-școalâ în concordantă cu 
necesitățile de cadre ale economiei județelor.

O Patronarea tuturor școlilor de către întreprinderi 
industriale și unități agricole.

O Pregătirea condițiilor pentru practica nemijlocită 
în producție a elevilor școlilor profesionale.

® Asigurarea. încă din această toamnă, a tuturor
școlilor din mediul rural cu loturi agricole.

' . r r . ' . ’ I

șl 8100 la sate. Școlile din mediul 
rural dispun, de asemenea, de 5 500 
do loturi agricole, cu o suprafață de 
circa 7 300 ha. pe care elevii 
școlii de 10 nul lșl Însușesc deprin

1
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după principiul de funcționare a fer
melor și cioperatlvelor agricole.

Dar fluxul Înnoirilor pe care hotă- 
rirea conducerii de parlld l-a declan
șat In urmă cu un an nu so rezumă 

s

stltiiîrca acțiunii de patronare a șco
lilor de către întreprinderile economi
ce, chemate să contribuie nemijlocit 
cu cadre, utilaje și materiale la rea
lizarea atellerelor-șeoală, a pus ba
zele unul dialog continuu intre In- 
vățămlnt șl producție. Dotarea teh
nică corespunzătoare șl amenajarea 
atelierelor pe principiul muncii pro
ductive au făcui posibilă, de aseme
nea. încheierea de contracte eu uni
tățile economice, prin care școlile 
s-au. angajat să execute diferite lu
crări din planurile de producție ale 
acestor unități. Desfășurarea In me
diul rural a pregătirii tehnlco-pro- 
duetlve. prin lucrări de practică n- 
grlcolă. ca șl In atcllcre-școală cu 
profil de * zidărie, 
piărie. dulgherlc 
premise pentru 
tențialulul forței de 
tură mal slrinsă cu

tlm- 
ereal 

po- 
legă-

fierărie.
etc., a 
utilizarea 
muncă in 

___ __ __ cerințele econo
miei naționale. Dar mai ales trebuie 
relevat raptul că asemenea înnoiri 
Ișl demonstrează utilitatea In însuși 
cuprinsul planurilor și programelor 
de Invâlărnint. In - pregătirea penlru 
muncă sl viață a elevilor. Expoziția 
„Practica șl creațivltaten in învăță- 
mlnl". care-s-a organizat nu demull

z

(Continuare in pag. a IV-a)

Joi, 3 august, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
Lntllnlt cu tovarășul Knud Jesper- 
son, președintele Partidului Comu
nist din Danemarca.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb dc informații în legătură 
cu activitatea șl preocupările Par

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stai al Republicii So- îșl petrece concediul de odihnă In 
clallste România, a primit, joi 
după-omlază, In stațiunea Neptun, 
pe tovarășul JenO Fbck. membru 
al Biroului Politic al C.C, al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele 'Consiliului de Mlnîș-' 
trl al Republicii Populare Ungare, 
care, la invitația Comitetului Cen-

Masă tovărășească oferită

si tovarăș® Etesw Geausescio.
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. au oferit, 
Joi seara, la Mangalia Nord, sta
țiunea Neptun. o masă tovărășeas
că la care au participat membri al 
conducerii partidului șl statului 
nostru, cu soțiile, care se gâsesc în 
concediu la mare, precum șl con
ducători al unor partide comuniste 
șl socialiste, care se află în vizită 
In țara noastră sau Ișl petrec va
canța pe litoral la Invitația Co
mitetului Centra) o! Partidului 
Comunist Român.

Au Iiinf parte tovarășii Jenb 
E’ock, membru al Biroului PoUtlc 

tidului Comunist Român șl Parti
dului Comunist din Danemarca. In 
cursul convorbirii s-a evidențiat 
hotăriroa comună de a extinde re
lațiile de prietenie șl colaborare 
dintre P.C.R, șl P.C.D., potrivit in
tereselor celor două partide șl po
poare, ale unității mișcării comu
niste și muncitorești. A fost ex
primată dorința comună de a se 
dezvolta raporturile politice, eco
nomice șl tehnico-ștltoțlHce dintre

trai al Partidului Comunist Ro
mân șl a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 

țara noastră.
în cadrul întrevederii s-au exprir 

mat satisfacția pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
multilaterală dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, dintre Re
publica Socialistă România șl Re-

5
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al C.C. al Partidului .Muncitoresc 
Socialist Ungar, președlniele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, Arthur Schmids 
președintele Partidului Socialist 
Elvețian. Knud Jespersen. preșe
dintele Partidului Comunist din 
Danemarca, Andrâ Muret. membru 
al Biroului Politic, al Secretaria
tului colectiv aL Partidului Elve
țian al Muncii. Gj'ula Kallal. 
membru nl Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. președintele 
Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară. Yacub Damlr. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Turela. Claude Re
nard. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Belgia. 
Nadlm Abou Samad, membru al 

Republica Socialistă România și 
Danemarca.

Intllnlrea a prilejuit, dc aseme
nea, un schimb de păreri in pro
bleme actuale ale vieții Interna
ționale, ale luptei forțelor revolu
ționare, democratice, progresiste, a 
frontului an.UimperialLst pentru in
staurarea unu' climat de pace, coo
perare șl securitate In Europa șJ 
in întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

publica Populară Ungară, convin
gerea că ele se vor întări In con
tinuare în Interesul celor două 
popoare și țări, al unității mișcă
rii comuniste șl muncitorești in
ternaționale, al cauzei socialismu
lui.^ Au- fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale alo 
situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

i
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Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C. Libanez Rodrigo Rojas' An- 

; drade. membru supleant al Comi
siei Politice a P.C. din Chile, di
rectorul ziarului „El Șlglo". orga- 

■ nul central al partidului. Nlcola Pe- 
tronîci, membru al Secretariatului 
C.C. ăl Uniunii Comuniștilor din 
R.S. Serbia, Gastone Gensînl, vice
președinte nl Comisiei Centrale do 
control a Partidului Comunist Ita
lian.' Rodolfo Mechlnî, membru al 
Secretariatului Partidului Comu
nist Italian, cu soțiile.

Cu acest prilej, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu ș-nu întreținut cordial 
cu oaspeții.

Masa s-a desfășurat Intr-o at- 
* moșieră de caldă prietenie.
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Monumente

Noua cabanâ Trei brazi

mult

| chibrituri
Fochist la Combinatul do ce

luloză din Călărași, Unărul 
Gheorghe Tănăseseu se ocupă In 
timpul liber cu arhitectura mi
niaturală. Cu migală do artizan, 
ci a ajuna să dureze, din chibri
turi, mici bijuterii ale unor mari 
monumente de artă. Plnă În 
prezent a reușit „să înalțe”. In 
scară redusă, domul din Mila
no și un număr dintre mlnăstf- 
rlle din Moldova și Transilva
nia, respectind întocmit! tonte 
detaliile lor arhitecturale. Aces
tora II se adaugă modelele, de 
aceleași dimensiuni. ale unor 
cabane și hoteluri turistice, vase 
realizate pe șantierele noastre 
navale. Acum, pasionatul arhi
tect amator clădește, din ace
lași material ri tot In coordo
nate liliputane, satul Grăsani, 
care, nu peste multă vreme, va 
fi amplasat intr-unu din sălile 
muzeului județean do etnogra
fie din Slobozia.

■1

1

S-a spart

unul Bvea gheața de 
celălalt avea nevoie do 
Șl așa. Marin Dumitru, 
nnr la două fabrici do 
țE (17). a ajuns să-l cunoască pe 
Ion Croitorii, responsabilul bu
fetului „Stejarul" din cadrul 
cooperativei de consum din co
muna Voluntari. înțelegerea s-n 
făcut repede. Marin Dumitru II 
livra gheață din plusurile pe 
care ți le crea tn gestiune. Iar 
responsabilul bufetului întoc
mea note de decont fictive, ca 
și cum ar fi cumpărat-o prin 
unitățile specializate In vlnza- 
rca el. în decurs de doi ani. el 
ți-au Insurit In acest fel apron- . 
ps fflJGM lei. Acum Insă, ghea
ța s-a spart. Intrate pe firul 
afnccrll. organele do resort eu 
descoperit întreaga tărășenie, 
îri curtnd. după soluționarea do-* 
sarulu! penal de către Instanța 
da judecată, cel doi amatori de 
gheață vor afla cit timp vor sta 
numai le... răcoare 1

pri sos, 
gheața. " 
gestio- 
ghea-

De ce ocoliți
Breaza ? ■

De clnd i-a dat In exploatare 
autostrada Clmplna — Comarnic, 
orașul Brecra re care părea a-țl 

I fl trtrii. fn sfir'șii. liniștea. ’lin- 
J sieste din r aou'>dfu.pd neiflrtitul 
-'m’ntorent^ aitu.mhșlnilor cejue 

scurgeau alMdatd din ambele 
eenstiri prin Inima «a. Pentru 
că, o rfcbl deviată circulația pe 
■noua arteră care ocolește ora
lul. acesta a fost trecut pa linia 
a doua șl de mal mori! comer- 
Itilui locaL Cal puțin asa iustin 
locuitorii sdl. $i argumentele 
lor — vitrinele șl rafturile ma
gazinelor din care lipsesc... 1 Ml 
de produse, Ineepind cu deter- 
penții (fahricafl, după cum te 
file, la Ploiești !) ti termlnlnd 
eu șervețelele de mată — «Ini 
mai mult declt convingătoare. 
Asa stlnd lucrurile, cine te a- 
minfeste celor In caurd că. dacă 
acum Breaza se află pe un drum 
secundar, aceasta, nu înseamnă 
nicidecum că ea n-ar mal tre
bui să aibă un loc de prim plan 
pe rutele organelor comerciale 
județene.

âdresa ?
O scrisoare din partea Consi

liului popular al comunei Doha 
(Satu-Mare). Este trimisă imul 
destinatar fără adresă : Marts 
Aflrnn, care, In luna februarie 
1071, pornind pe cărări numai 
de ea știute, a lăsat In satul 
Paullan doi copil In virată do 

ecliv, 5 ani. Amlndol 
ași șl au tot ce Ie tre- 
fiecare dată dnd slnt 

vizitați Insă de comisia de au
toritate tutelară, el nu cer dedt 
un răspuns In întrebarea : „unde 
este mama 7“ Șl (cu toate că, 
din unele Informații, Marls Afi
rm ar lucra — ®au a lucrat — 
pe la ^întreprinderea „Balanța” 
din Sibiu), acest răspuns se lasă 
mereu așteptat Dacă II cunoaș
teți adresa, comunlcnțl-o consl- 

putar al comunei din 
s plecat

periculoase
De cltva Ump, în numeroase J 

Blațli de tramvai din Capitală . 
au fost amenajat? refugii pen- I 
tru plotbnl, menite să asigure I 
fluxul normal a! circulației. 
Din păcate Insă, pe Ump de 
noapte, aceste refugii — ampla
sate în plină stradă — consll- I 
tule aproape tot atltea «urse ■ 
de accidente. Pentru simplul 
motiv că indicatoarele lor nu 
slnt iluminate. Nu de mult, un 
autoturism s-n răsturnat pe.țos. 
.Ștefan cel Mare , un alt auto
vehicul s-n urca* ta" un refu
giu de pe bd. Mărăștl și ■ 
smuls Indicatorul din rădăcini, 
în ultimele zile 
clallzată în execuția acestor lu
crări din cadrul consiliului 
popular municipal n început să 
înloculnscâ indicatoarele „fra; 
glie” cu altele mat rezistente, 
dar tot. nellumlnnte. sporind 
perictilozltoiea lor tată cum. In 
mod paradoxal. în loc să îm
piedice. Indicatoarele-, comit 
accidente1 Așa stlnd lucrurile. 
Invităm organele de resort sa 

urgent măsurile necesare.
Rubricd redactata de i
Dumitru riRCOB 
Gheorqhe DA Vin 
ți corespondenții „Scînten

unitatea spe-

A trecut aproape o Jumătate de an 
de clnd ta uzina „Vulcan” din Capi
tală a avut loc adunarea generală a 
satartațllor. Desfășurată Intr-un cli
mat analitic, critic și autocritic, a- 
vlnd un puternic caracter de lucru, 
adunarea generală a determinat nu
meroase propuneri din partea parti-
clpanțllor și a adoptat hotărtrl im
portante, îndreptate spre îmbunătă
țirea organizării munca! și conducerii 
producției, In vederea îndeplinirii rit
mice a planului, rezolvării unor pro
bleme practice, lehnlco-economlce, 
economisirii materialelor etc. în an
samblul lor, cele peste 120 de pro
puneri formulate cu acest prilej, pe 
care le-am aflat consemnate grijuliu 
Intr-un registru, constituiau așadar 
o dovadă a interesului major cu rare 
colectivul de oameni ai muncii Înțe
lege si participe Ia conducerea inire- 
prlnderiL în ce măsură acum, după 
aproape 6 luni, acest sprijin s-a 
materializat In rezultate' practice 7

„.Ne aflăm tn secția cazangerie, 
sectorul I. Este un compartiment de 
bază ol uzinei, ta care s-au referit 
multe dintre propunerile șl, hotări- 
rlle adunării generale privind mal 
buna folosire a utilajelor, pregătirea 
din timp a lucrului, Îmbunătățirea 
organizării muncii. Străbătlnd Insă 
secția, dlscutlnd cu oamenii, vedem 
și aflăm că șl acum există mașini de 
sudat automate nefoioslte, un agregat 
de îndoit tablă care Ișl așteaptă de 
un an „rlndul” să fie montat : ac
țiuni de autoutllare, hotărlte a tî e- 
fectuate In domeniul transportului In 
secție, nici n-nu fost mărar Înce
pute Discutăm cu tovarășul Ion Cio- 
hanti. secretar al organizației de bază 
din sectorul cazangerie I, care, con- 
flrmlndu-ne existența neajunsurilor, 
ne spund că ele au fost aduse In cu
noștința conducerii uzine! și comite
tului de pari Id de nud multă vreme, 
dar™, încă nu s-a întreprins nimic 
spre a Ie soluționa. între timp, 
îndeplinirea planului lunar de pro
ducție se desfășoară anevoios, se lu
crează In asalt, calitatea unor lu
crări este necorespunzfitoare. ceea ce 
face ca unele produse să efectueze 
drumul dus-Intors Intre uzină fi 
trep-lnderlle partenere pentru 
verse? remanieri.

într-un anume fel, situația 
secția cazangerie este caracteristică

și altor secții. Considerente de spa
țiu Insă ne Împiedica să enumerăm 
toată lista propunerilor șl holărirllor 
do acest fel nelnfăplulte.

Un alt grup de propuneri vizau, 
după cum aminteam, stilul de muncă 
al comitetului oamenilor muncii. S-a 
insistat atunci. In adunarea generală, 
asupra necesității Introducerii unui 
spirit de muncă colectiv In acest or
ganism de conducere a uzinei, per
manentizării legăturilor dintre con
ducerea operativă șl masa ealnrlațl- 
lor, întăririi combativității, a carac
terului critic și autocritic In dezba
terea problemelor, activizării tuturor 
reprezentanților muncitorilor In co
mitetul oamenilor muncii. Invesliga-

slstcnțe tehnice continue, mal buna 
folosire, a valorosului colectiv de spe
cialiști ai uzinei se văd șl In faptul 
că In prima jumătate a anului va
loarea rebuturilor se ridică la a- 
proape 2.230 MO lei. Indicele de uti
lizare n mașinilor este cu aproape 8 
ta sulă sub cel planificat, Iar fluc
tuația snlariațllor continuă să se 
mențină ta un nivel ridicat.

în mod normal, cel care trebuiau 
să sesizeze ta timp ncesie stări de 
lucruri slnt comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază, acti
vul de partid al uzinei. Discutlnd 
insă cu tov. Marin Sora, secretar al 
comitetului de partid pe uzină, des
pre modul In care este urmărită'efi-

In- 
dl-

din

ea tot ce e Idee valoroasa să nu se 
piardă, să sa materializeze tn îmbu
nătățirea procesului de producție.

Nici muncu polltlco-idcologică țl 
cultural-educativă desfășurată do or
ganizațiile de partid nu a fost orien
tată citușl de puțin spre urmărirea
șl sprijinirea soluționării probleme
lor ridicate în cadru! adunării gene
rale n salnrlațllor. în afara reflec
tării In ziarul uzinal a desfășurări* 
lucrărilor precedentei adunări gene
rale, nici in gazetele de perete, nlc: 
ta Invâțămlntul de partid, nici ta 
Instruirile agitatorilor, nici fn munca 
de ta om in om nu s-n acordat a- 
tenție modulul In care se înfăptuiesc 
hotărirlle celui mal larg for de con
ducere a uzinei.

Toate acestea arată persistența ne
înțelegerii faptului că îmbunătățirea 
radicală a activității ți eficienței co
mitetelor oamenilor muncii, adună
rilor generale depinde In mod deci
siv de sprijinul coucrct al organiza
țiilor dc partid. îndeosebi acum, după 
Conferința Națională a partidului. 

----- ,-------# __ WW... care a subliniat cu otita tărie nece- 
partld nici măcar nu se cunoaște sltatea perfecționării activității aees- 

idlui Îndeplinirii propunerilor fă- tor organe democratico de conducere

țla noastră In rlndul unor membri ai 
acestui organism a arătat Inșă că țl 
In acest domeniu lucrurile bu rămas 
aproape neschimbate,

— De multe ori propunerile făcu
te In ședințele de comitet de către 
reprezentanții muncitorilor ș! de alțl 
membri ai comitetului nu slnt luate 
In seamă sau rămln literă moartă, pe 
lîlrtle. ne spunea strungarul Eugen 
Utariu, membru al comitetului oame
nilor muncii. Ani propus, de exemplu, 
unele soluții de îmbunătățire a trans
portului pieselor Intre secțiile me- 
canlcă-reductoare șl tratament ter
mic. Toată lumea a fost de acord că 
propunerea c bună, s-o notat In re
gistru — șl acolo a rămas... Aseme
nea soartă a avut șl, propunerea su
dorului Dumll.ru Dragu referitoare 
la realizarea prin autoutllare a unei 
macarale ușoare necesară țl eficien
tă In altă secție, propunere la care 
președintele comitetului oamenilor 
muncii a găsit de cuviință să răs
pundă prlntr-un : „lăsațl. măi, v-ați 
găsit voi acum să faceți propu
neri...”.

Efectele neglijări! propunerilor 
din adunarea generală, mal a- 
les a celor privind Îmbunătățirea 
calității produselor,' înlăturarea risi
pei de materiale, asigurarea unei a-

Unul din Incurile de «cumulare de pe Argeș a 
devenii și un plâcul loc de agrement

— Cule aveți 7
— Da I
— Tocuri 7
— Am găsit !
— Calapoade 7
— Mi-’am- făcut'-’rost*
— Căpiușcllî1' câlKra-J 

me, bumbi nțlradua-? i
— A’flSs Jjiiobnhe
— Atunci, zice meș

terul, cred că vă pu
tem prltnl comanda. 
Ața. papul șl ștampila 
cu emblema coopera
tivei le punem noi. 
(Eventual ți hlrliu de 
împachetat, gîndcsc 
eu).

— Nu-ml luațl mă
sură 7

— A 1 Nu I Eu mă
sor clientul din ochi I

— Șl dnd ■ să vin 
după pantofi 7 — în
treabă clientul fericit 
câ I s-a primit. In fine, 
comanda.

— Păi. să vedem. 
Sintem In august... de 
revelion II aveți gata ! 
Asta pentru că v-n(l 
făcut singur calnpoa- 
dele. Altminteri, mal 
dura vreo lună, două.

Dialogul de mal sus 
nu este declt pe Ju
mătate Imaginar. La 
16 mal n.c„ o clientă 
o trecut orașul unită
ții. anarllnlnd coope
rativei „Stăruința" de 
pe sirada Mihai Eml- 
nescu. pentru « ro- 
msndn o pereche de 
sandale. Comanda a 
fost înregistrată la nu-

elența adunărilor generale ale oame
nilor muncii, aflăm că la comitetul 
de , '' ' ' “
stadiul îndeplinirii propunerilor fă
cute de reprezentanții snlarințllor. colectivă, este necesar ca toate orga-
Secretarul comitetului de partid eon- nlzățiile de partid să-țl revizuiască
sideră că a urmări acest lucru, a ține raporturile cu aceste organisme șl.fo-
chtar o evidență a felului Tn care se ruri, să le acorde un sprijin susținut,

«• _ caracter; permanent, socotlndu-se
ca o axiomă adevărul că așa cum 
primesc sprijin din partea comitete
lor și organizațiilor de partid,; așa 
acționează și așa asie și eficiența 
respectivelor organe de conducere. 

Momentele In care apar In fzlâr 
aceste însemnări coincid cu etapa de 
desfășurare, In toate Întreprinderile, 
n adunărilor generale ale salartațl- 
lor. Exigențele sporite Izvorlie din 
documentele Conferinței Naționale e 
partidului Impun cu atlt mal 
mult comitetului'de partid de Ia u- 
zlna „Vulcan” să-și revadă In mod 
critic si autocritic activitatea desfă
șurată In vederea perfecționării de
mocrației muncitorești, să treacă de 
îndată ta luarea unor măsuri care să 
ducă la întărirea controlului de par
tid asupra felului În care se mate
rializează hotărlrlle și propunerile 
din adunările oamenilor muncit.

materializează propunerile ar consti
tui— un act birocratic. Acest punct 
de vedere l-am InHInlt la multi din 
secretarii organizațiilor de bază.

Evident, nimeni nu este pentru sta
tistici șl evidențe inutile, care să 
constituie un balast in .activitatea or
ganizațiilor de partid, insă a stabili 
un mod clar, simplu, eficace de. con
trol asupra felului în care Ideile co
lectivului să prindă viată este ab
solut obligatoriu pentru flecare 
organizație de partid, Dar aici, 
la uzina „Vulcan”, comitetul de 
partid, pe lingă faptul că a 
Ignorat o asemenea problemă foarte 
Importantă, nici măcar nu și-a pro
pus sfl analizeze In plen. In cursul 
acestui an, felul In care se ocupă de 
rezolvarea propunerilor snlarlațlloT 
comitetul oamenilor muncii, condu
cerile unor compartimente, cum ac
ționează, In această privință, in secții, 
birourile organizațiilor de bază. In ce 
măsură există un control de partid

mărul 2 721, iar chitan
ța de Încasare a acon
tului poartă numărul 
21 M3.

— Aș vrea să fie cu
'toc jO’,. Specifică 
•HlSrid/11 ?ns
; aduceți ■locurile, 
nd avem tocuri

— De unde
Iau? — Întreabă

Atunci: trebuie să
Noi 

Joase, 
să le 
di tisa.

V

Vaslle NflHAl

O luptă fără pauze, fără 
menajernente șl fără slă
biciuni, împotriva inerției, 
a nepăsării, a’ lipsei de răs
pundere, Impoiriva a tot 
ceea ce ne Intirzle. fie 
măcar și o clipă, mer
sul înainte O luptă care — 
așa cum ne învață partidul, 
cum o relevă atlt de clar 
documentele adoptate de 
Conferința Națională a 
partidului, mnf ales Proiec
tul de norme ale vieții 
șl muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste 
— nu înseamnă altceva de
clt un mod de viață, modul 
de viață al omului Înaintat 
al societății noastre, tn el. 
Inserate organic, se află 
normele privind atitudi
nea față de muncă țl 
roadele ei, atitudinea față 
de proprietatea soclalisîă, 
de a cărei creștere dejjlnd' 
direct progresul societății, 
ridfearen nivelului de trai 
al tuturor șl al fiecăruia în 
parte

De aceea, respectlnd me
ritele celor cinstiți și har
nic! sintem datori să mani
festăm cea mal aeveră In
transigență față de cel care 
produc ori favorizează. In
tr-un fel sau altul, păgu-

eu raclețl, lungi de o ju
mătate de kilometru șl 
clntărlnd cite 5 tone ? ! Șl 
pe urmă acte : primire, 
predare, recepție. Ce mal. 
loc să încâlci legea și să 
comiți frauda, nici cit să 
vlrl un ac™

„Octombrie 11'71. Miliția 
începe eă se întrebe cum 
reușesc să se îndeletni
cească fără preget cu.

blrea avutului obștesc.
...La prima vedere, obiec

tul tranzacției celor doi 
(Constantin Crețu. maistru 
la Fabrica de articole de 
sticlărie București, și Ele- 
mer CrHciunescuț șeful 

eno 
din

Crăcitiriescu, 
secției metalurgice a 
peratlvel do consum 
comuna Tunari) părea, de
sigur o Imposibilitate chiar 
și pentru un Infractor ver
sat ■ cum să pretinzi că e- 
xecuți. fn doi timpi și trei 
mișcări. tn modestul ate
lier al cooperativei, lanțuri

dura la domiciliu o bfllrl- 
mcă, altminteri respectabi
lă la cel SO de ani, cum 
poate face aceeași treabă o 
llceeană minoră sau o stu- 
dentâ la istorie. Așa pre
tindeau Insă actele coope
rativei din Tunari M «e fi 
realizat 3fK) metri din fai
mosul lanț cu raclgți < prin 
muncă... la domiciliu.

. Aprilie 1972 Fabrica de 
articole de ■.lldărlg n-are 
In magaziile stale nici un 
metru, nici măcjar o zală 
de lanț livrat de la Tunari. 
N-avea penii u simplul mo 
tiv că nici nu I se expe
diase asa ceva’ Toiul nu 
fusese dorit o farsă pe sea
ma nvutulCU ohștesc Doar 
costul el ern cit se poate

Ne-am propus să facem, In calitate 
de cumpărători, un lest In unități de 
servire publică. Subiectul 7 Cum slnt 
recepționate șl rezolvate sesizările 
cetățenilor. Am recitit încă o dată 
textele de lege prin care organismele 
comerciale slnt obligate să ta In evi
dență, să analizeze șl să răspundă Ia 
toate sesizările cumpărătorilor. Prin 
unități am Intiinlt chiar Îndemnuri 
de acest fel : „Cetățeni, folosiți con
dica de sugestii șl redamațll ; sesi
zările dv. ne ajută In muncă". E 
adevărat — și precizăm acest lucru 
de ta început — In multe locuri ase
menea Îndemnuri pil rămln la stadiu 
declarativ : sesizările cetățenilor slnt 
recepționate șl luate In considerare 
cu toată răspunderea. în altele..

„Chioșcul de răcoritoare nr. 22 din 
Tulcea. Vlnzătoarea ne înșeală In 
clntar. Solicităm condica de sugestii 
și reclamați! pentru a sesiza această 

"abatere-gravă. - Zndomle. Ni se rî?‘ 
punde scurt : „unitatea noastră 'nu 
are așa ceva".

"P°Pra neagră” j51n 
Poiană .Brrițbvî’Nc' așezăm la 6 masă. 
Așteptăm 25 de minute plnă ce os
pătarul ...ne observă prezența. După 
alte 3D de minute ni se aduce mln- 
carea. dar fără s-atată șl pline. încă 
10 minute de așteptare plnă vine sa
lata ; alte 10 minute piuă vino șl 
plinea. Cerem condica de sggest.il.

— Dar cțne v-n supărat 7 — ne în
treabă ospătarul.

Cu toate Insistențele, că e dreptul 
nostru de cetățeni de a face sesizări 
atunci clnd nu sintem mulțumiți, m- 
lnriâtul restaurantului refuză să dea 
condica.

...Cofetăria din complexul comer
cial A 13 — Titan din București. Cin
tarul este vizibil dereglat. Vrem să 
scriem acest lucru in condică, dar nu 
nvețn cum să Intrăm In posesia el. 
Condica este agățată Iu cui. Ia raftul 
ce se sflă In spatele tejghelei.

Trei Intîmplări, din trei locuri di
ferite. Și totuși ele exprimă același 
lucru : dnd un client este nemulțu
mit de modul In care o fost servit In
tr-o unitate șl dorește să semnaleze 
acest lucru In scris, de cele mal mul
te ori, nu o poate face — fie pentru 
că unitatea nu are condică de suges
tii și reclamațli. fie pentru că acce
sul său ta condică este oprit prin di
ferite mijloace. Pentru a nu ee înțe
lege că e vorba de cazuri Izolate, re
dăm In continuare rezultatele unul 
sondaj pe caro l-am întreprins. In 87 
de unități de servire publică din car
tierul Titan din Cnpltală. Ce am con-

statal 7 în 35, din cele 67 de unități 
vizitate, nu există condică de su
gestii și reclamațli i In alte 47 există 
condici, dar slnt de ața manieră 
„afișate" (In sertare, In dosul tejghe
lelor, In biroul responsabililor) Incit 
cetățeanul nu le poate folosi. Cel mal 
frecvent in asemenea cazuri cetățea
nul este Ia cheremul omului de după 
tejghea : dacă vrea acesta li dă con
dica (și de regulă l-o dă, numai dacă 
„promite* că va scrie de bine), dacă 
nu vrea, nu l-o dă. Să consemnăm 
și faptul — In spiritul adevărului — 
că In 5 unități condicile se găseau la 
dispoziția sollcltantllor (magazinele 
alimentare nr. 10 ș! M, unitățile 
I.L.F. 215 șl 239. centrul de pline 654).

Bine, s-nr putea să nl se reproșeze, 
dar mai slnt și alte mijloace prin 
care se pot sesiza neregulile consta
tate In unitățile de servire. într-a- 
devăr. mol slnt. în principal, ele se , 

,KiXCSWI>&olO'.Insncgtia.comercială șl. In 
>>• ul tlmăe Instaațăoîlari-.ilnstl tu țllle. Scare 

adrnlnțsireazfi -direct ■ unitățile-■’de 
sit4K8SITfldrftWorilvțu; Șint acestea,) tunai 

receptive In-scslzăriie publicului*?
Sunăm ta Inspecția comercială.'
- Alo, 15 M 55 7 Mă aflu ta com

plexul comercial A 13 de pe bd. 
Sălăjan. Cintarul de ta cofelăria de 

/aici este dereglat. Vă rog să trimiteți 
pe cineva de urgență să facă ordine! 

jjș. — Ce urgență, tovarășe. Crezi că 
aid e salvarea 7

— Nu slnteți Inspecția comercială 7 
— Ba da. dar nu putem veni acum.

tr-adevar, se aranjase. 
Sandalele erau de mă
rimea potrivită. Dar, 
nu semăna dreapta cu 
«Ungă.
' Din ochi am-vfi- 
zut „că' nu seamănă.

; zice - expert f meșterul. 
a.ranîefeăriVe-?j> 

uiți'peste ci leva zile.» 
Dar nici „peste clte- 

vn zile” nu erau gata. 
Cercetarea registre

lor de comenzi ale 
contrelor poale furniza 
un mare număr de 
exemple asemănătoare 
celui relatat, ceea ce 
ne-n șl determinat să 
scriem aceste rinduri. 

în fond, cit timp este 
necesar pentru con
fecționarea unei pe- 
rechl-de Încălțăminte 7 

— în mod normal, 
In două săptămlnl o 
pereche de încălțămin
te trebuie să fie gata. 
Dar se pot face șl In 
trei zile, ne spune to- 

“* ' Bălan, 
Uniunii 

cooDcratlvelor mește
șugărești din ramura 
confecții. încălțăminte 
din municipiul Bucu
rești. .

Dacă-1 așa. cum II se 
îngăduie unor lucră- 

. lori fixarea unor ter
mene care Întrec de 
două-trel ori normalul ranjeazii.» mflrar aces_

Cllenta, rșetncreză- tea nu Ie respectă 7

peste clteva zile. în- Rodlca ȘERBAN

— Nu e cam 
plnă atunci ?

— Este, dar 
lele pe care vi 
cem merită să 

■■teptatej-o-asigură rneș- 
Jf)i'teiijl1''l'udor Dftrăș- 

■ tednu. . S.:
atarilițsă’ 10)tUille,gsandalor jt

■ Ie erau gata.' Șl, ce-l 
drept, meritau o 
teptare de

sanda
le fa- 

fio as

BJ- 
aproaps

varășul Gh. 
președintele

complexul comer- 
dln București. Cln-

Soită luni : erau cu 
două numere mai mari.

— Mă mir că s-a 
putut Intlmpla aw 
ceva, zice meșterul. Eu 
am ochiul formata.

— Foarte simplu. Vă 
dau eu adresa unul 
meșter particular, la 
Obor, care vi le cro
iește cum doriți (ceea 
ce s-a șl Intlmplat, Venlțl milne. că se a- 
contra 25 de lei pere
chea).

— Clnd vor fi gata 7 toare. s-a: dus abia 
Veniți In Iulie 1

lentul 
plătise 

pu|în

real ■ pentru 
fantomă fabrica 
cooperativei nu mal 
de 118 000 lei I

Am vrut să cunoaștem 
mal Inlîl părerea conduce
rii cooperativei din Tunari 
Cum a ajuns o unitate so 
ctallstă afi contribuie la pă- 
gublrea altei unități socia
liste, întreprindere a sta
tului 7 Ce argumente pu-

prlmlrea. Dacă aceeași 
marfă apare In două rln- 

de scripte în regulă 
lozofeaza cu voce tare 

contahllul-țef — nu în
seamnă oare efi ea a exis
tat In realitate 7

Iată Ia ce culmi ale „per
fecțiunii" pol ajunge for
malismul ?! birocrația. SI 
nu orice soi de birocrație 
nu de atltea ori Incrimina

duri do
semnată de lanț cu raclețl, 
rd s-a părut convingător 
— 1st amintește • Inginerul 
Vaslle Tudorache, șeful 
serviciului piese de schimb 
de Ia F.A.S.B. Era vizat șl 
de șeful de secție, șl de 
mecanicul scL Ml-am dat 

1 și eu avizul din punctul de 
, vedere al necesarului. <?!?).

— De ce mal era nevoie 
de acest lanț, .clnd — așa

sur. Asta ar fi fost culmeo 
Să-l mal găsească șl cusur 
de calitate, d’.:pă ce™ nlel 
n-o văzuse I

— Culpa noastră este că 
am acceptat să semnăm In 
locul celor de specialitate 
— recunosc Inginerii C. Li
tera șl Gh. Stingă, care Ia 
timpul respectiv formaseră 
comisia de recepție.

...118 lei a plătit 
F.A.S.B. pentru o marfă pc 
care nimeni din fabrică n-a 
văzut-o pentru că nici nu 
exista. La rlndul el, coope
rativa de consum Tunari 
țl-a onorat cu promptitudi
ne obligațiile sale Hnan- 
ctare față de zeloșii arti
zani care pretindeau (șl 
pentru asta au încasat zeci 
de mil) a fl făurit la domi
ciliu falmost.1 lanț de 5 
tone Fiecnre dintre cel n- 
mintlțJ în rindurlle de față 
aveau o parte din răspun
derea comună pentru soar
ta avutului obștesc, pe Re

angaja

tenu „explica" inexplicabi
lul 7 Contabllul-șef al coo
perativei, Marin lovan — 
omul n cărui meserie obli
gă tocmai ta o permanen
tă corelare Intre cifre țl 
realitate — are o logică 
„beton" :

— Noi nu știam nlel cum 
arată lanțul, nici dacă-1 pii- 
tem face (I) — susține cu 
seninătate interlocutorul 
nostru Asts era treaba lui 
Crăciunescu Șl el a 
acte In regulă.

— Pentru o marfă 
glnară

— Imaginară 7 Nu

adus
Ima-

— Imaginară 7 Nu chiar 
așa. Din scriptele noastre 
reiese clar că s-a livrat 
marfa, Iar dinlr-nle lor că 
ou confirmat fără obiecții

ta birocrație 
nocivă și ea, deșii 
„nevinovată" pe I

,de ghișeu", 
Ifțur, dar 

........ pe lingă cea 
pe care o relevă cazul de 
față ;
orbirea

birocrația crasă, 
In fața blrililor 

care întunecă realitatea.
Așa se explică de ce „în

voiala* unor Indivizi fără 
scrupule a avut sorți de 
Izhlndă : actele ticluite au 
parcurs, fără dificultăți, o 
întreaga filieră tehnico- 
administraiIvă, tnnodlnd un 
adevărat lanț al formalis
mului.

— Clnd a apărut refera
tul maistrului Creții, care 
opina pentru acceptarea o- 
fertel cooperativei din Tu
nari de a ne executa In 
scurt tlmo o canlltate tn

cum s-n dovedit — In fa
brică mal exl-'au încă 1 Ott) 
m In rezervă ’

— Să vedeți, m-am uitat 
In fișele de magazie și cum 
acolo nu apărea nici o re- 

.■ zervă... .' , ■ .
Unn arătau scriptele, alta 

era realitatea (clitar In 
subsolul halei cu pricina 
se ada un stoc capabil să 
acopere necesarul [je a- 
proupe doi țmi I) Tot in 
scriple, in chiar ziua accep
tării ofertei, furnizorul a țl 
„confecționat" șl „expe
diat" orimn cantitate t 20) 
metri. Livrai șl primit, cu 
semnăturile dț rigoare, 
marfă calitatea intll 1 Nici 
comisia de recepție n fabrl- 
rli nu l-a găsit vreun cu-

care semnătura II angaja 
In mod direct și-l obliga 
la exigență : cu toții au 
privit însă formol, fără 
simț de răspundere, pînfi șl 
Interesele unității pe care 
o sluțeau.

Inexistentul lanț cu ra- 
cleți a scos Ia Iveală un 
altul i un lanț al slăbiciu
nilor.

Birocrația ____  __
față de avutul obștesc, mal 
dăunătoote, mal periculoa
să declt cea „tradițională-, 
este uneori și mal subtilă, 
se Insinuează mai abil. De 
aceea trebuie combătută șl 
înlăturată Imediat, oriunde 
ar apărea.
fără șovăieli 
mente.'

In atitudinea

Fâră .
șl menaja-

Dlnn

pauze,

POPESCU

Poate milne. poate eăplămina viitoa
re, cum vom avea planificat.

— Bine, dar plnă 
rea poate va regla 
Veți veni degeaba 1

— Nu ne învăța 
Cine e hoț, e hoț șl 
tămlna viitoare. îl ,

Dar să vedem. In ...... . ..... .
face cetățeanul după ce a epuizat șl 
această a doua cale „de a sesiza". în 
această situație, așa cum arătam mal 
Înainte, el are dreptul să reclama 
neregulile semnalate direct ta Insti
tuția de care aparține unitatea In 
culpă.

Ială-ne. așadar, la poarta Trustulu 
nr. 2 de cofetării șl răcoritoare din 
Capitală, de care aparține una 
unitățile cu pricina.
. — Alo, alo. cetățene 7 Unde 
duc! «1 — ne oprește portarul.

— Vrem să facem o sesizare.
— O sesizare 7 Dor ce țl s-n 

Umplut 7 „Șl clnd_. Șl unde.„“ Șl 
trebărlle curg una după alta, plnă ce 
„șeful porții" se lămurește. în sllr- 
611, primim „avizul" do a pătrunde 
Înăuntru. Batem ta prima ușă : ser
viciul tehnic. Salariata de aici ne 
asculta, ne cere clteva detalii, după 
care zice :

— îmi pare rău, dar problema 
dv. nu e de resortul nostru. Mergeți 
dv. la secretartat.

Aici din nou întrebări, detalii, scu
ze ș!„. sintem pasați ta serviciul co
mercial. Ajunși la ușa acestuia, o 
deschidem șl vrem să Intrăm. Un 
miros puternic de cafea Insă ne 
„tale" calea. Ibricul, plin ochi, fier
bea pe resou. gata-gata să dea In toc.

— Scuzațl-ne. încercăm noi un re
gret că l-am deranlat pe cei din bi
rou. Nu știam că slntețl In pauză.

Poftiți, poftiți, nu vă JenațL 
Nu-I nici o pauză. Spuneți mal bine 
ce problemă aveți.

Relatăm cele petrecute la unitatea 
din Tițon. După ce ascultă sesizarea, 
șeful serviciului rcvLne :

— Mergeți liniștit aca.ță. Chiar In 
după-amtaza aceasta, dlnsul. tovară
șul merceolog Prepeliță, va merge 
ta fata locului să verifice faptele.

— Nu s-ar putea să fim șl noi de 
față sau măcar să ne comunicați 
răspunsul In scris 7

— Dar pentru ce atlta deranj 7 
Aveți tontă încrederea tn noi. Doar 
și no! am avut încredere In ce ne-aț! 
sesizat

Revenim a doua zl.
— Cum s-a rezolvat sesizarea 7 — 

II întrebăm pe merceologul desemnat 
cu cercetarea el.

— Clnre sesizare ?... A, da, pare 
a-șl fl adus aminte de noi gazda. Ieri 
nu g-n putut, a fost o zl tare încăr
cată. Șl apoi, știți șl dv.. după- 
amlază s-n transmis ta televizor me
ciul Iul Năstase. 1

Concluzii 7 Una singură : fn ciuda 
faptului că texte de lege reglemen
tează clar modul de înregistrare șl 
de rezolvare a sesizărilor pe care le 
foc ceiățenll ta diverse eșaloane ale 
conducerii activității de servire pu
blică. ele slnt Ignorate. Această ati
tudine aduce mari prejudicii fn pri
mul rlnd acestor sectoare și slnt ne
cesare măsuri efective pentru ca 
oplnta cetățeanului să fie ascultată, 
să se țină seama de ea.

Mihai IONESCU

Iatunci, vlnzătoan 
normal cintarul 7
pe noi meserie 7 
azi, e hoț șl săp- 
prlndem nob 
i continuare, 'ce

Dumll.ru
sggest.il
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2, Franclsc Fischer dlrijlr.d activitatea
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

PITEȘTI Industria argeșeană

utilizarea

CRAIOVA
Suplimentar

tone de cărbuneeconomii substanțiale

economice.

operativa
a rezervelor interne

(Urmare din pag. I)

Înălțimile

Marla MOSCU

ui general, 
sarcinile 

j Centralei 
bre ehiml- 

deoaeblt 
deoarece 

complcxl-; 
aqjiyltfițllor actuale

cltevu zile

fun- 
sarclnl- 
Propun 

perioadă 
a planu-

iiim.c a inuncn și meroucie uvanauio uv lucru, cum asin 
optic, debitarea automata n pieselor din metal după clișeu șl 
tajul po calâ cu secții circulare.

și economii Ia prețul de 
ilUoane iei. Rezultatele 

mal

Dumitru
STANESCU 
director 
în Centrala 
industrials de fibre 
chimice-Sâvinești

SCÂNTEIA —vineri 4 august 1972

lei producțic-

Cuvlniul ..K.x>riii:i’.f de la 
orice treaptă de pretrăllre ar fi 
rostit, trezesle parcă magia unei 
formule cure deschide norlllc 
Împlinirii.

— Ce făcea Paraschlv Zdrafcu

în capitolul al III-lea din 
proiectul Legii cu privire 
la dezvoltarea economlcă- 
soclală pianlfîcaîă a Romă-’ 
nlei se stipulează. printre 
altele, .șl modalitățile de 
planificare o cercetării, 
științifice și a introducerii 
progresului tehnic. In le
gătura cu această secțiune 
din capitol .15 sugera ca Io 
articolul 84. alineatul al 
II-len.

si se mai prevadă o- 
bllgailvltatea conlu
crării planificate și 
Intre unitățile socia
liste productive In do
meniul ridicării ncr- 
formanlelor tehoico- 
fuucțlonalc ale unor

3. Pentru moblllra- 
rra rnnl fermă n În
treprinderilor In creș
terea eficienței eco-

hnrnlcllor muncitori de nici care au contribuit in realizarea lor se 
numără și cele ale muncitorilor fruntași Ion Zalriei și Iile Plpercu 
(foto 1).

Do hărnicia acestor muncitoare do Li Fabrica de Înghețată din Ca
pitală (foto 5) beneficiază zilnic zeci șl zeci de mii de cetățeni. 
Pină la sfirșitul lunii iulie s-au dat peste plan peste 10 OM kg de 
Înghețată.

Publlcînd în „Scintela” nr.

Cred Insa că este 
necesar ca această 
perioadă de dezbateri

Să se prevadă obligativitatea conlucrării intre 
întreprinderi pentru ridicarea calității produselor

înainte de a veni pe platforma 
Industrials o Ttrgovlștei î

— Ornamente In ipsos.
L-am cunoscut turnlnd posta

mentele de beton pe care urmau 
<ta te monteze strungurile. Tlnă- 
rul de 30 de ani ml-a povestit 
cum aici, pe șantier, s-a hotarft 
afi se lase de ornamentația In 
Ipsos și să-și entire că un alt 
drum in viață Peste puțin timp

iulie a.c., proiectul acestei legi, ziarul nos
tru a anunțai deschiderea unei rubrici spe
ciale, în cadrul căreia cititorii să-și expri
me punctele de vedere, propunerile șl ob
servațiile privind proiectul, în vederea îm
bunătățirii sale.

lor metalice ca sâ-l în
tinerii temerari cum să 

sus. Ia zeci de me- 
ul de fier al scope-

Ioan IL1E
jaful serviciului plan 
la uzina
„SomânSto-area*
din Bucuroșii

sugestii pentru valorificarea mai

baia mare Randamente înalte

ntructurlb 
vețe pe 1 
țeașă, acolo c 
trl, păianjenul 
rlșulul topitoriei

— îmi plnce meseria asta fi
indcă rămine ceva In urma mea.

Meșterul îmi citează confecți
ile meljillce pe care le-o lăsat 
In, urma lui : la Brazi, la Sfi vi
neții. In Cîmpulung. la Plțețîi 
îmi arată dantelăria in fler, 
confecționată si montată de 
muncitorii calificați care con- 
striiiesr „Itomlux rtjl si-mi vw- 
beție desrse rel«stln, dintre cali
tate șl estetică, Visează irț Tir- 
goviște licee Industriale, un tea-

■ Intr-unu din nopțile de ger 
năprasnic ale iernii trecute sta-

Mlneril maramureșeni raportează 
succese de prestigiu in Întrecerea so
cialistă, dînd economiei naționale 
peste prevederi însemnate cantități 
de minereuri neferoase. Bilanțul 
muncii pe primele 7 luni înscrie o 
depășire la producția^marfă, pe an
samblul Centralei minereurilor nefe-

bună-

în abatajele minelor
întrecerea eoclaJUstă desfășurată în 

întimplnarea zilei de 23 August și a 
celei de-a XXV-a aniversări a pro- 

‘ clamării repubLlcII stimulează pu
ternic energiile creatoare ale colec
tivelor dLn Industria județului Argeș, 
care, indepilnlndu-șl Înainte de ter
men sarcinile planului pe 7 luni din 
acest an, au realizat tn această pe- 

■ rloadă o producțlo-marffi suplimen
tară de 1R2 milioane lei. Do la În
ceputul anului șt pină uctim. Indus- 

• trla argeșeană 11 furnizat, peste pre
vederi, economiei naționale 72 200 

.tone motorină, 34 850 tone-benzlnfl, 
■riăJtKI tone cărbune;. 1140! torte țiței. 

034 autoturisme de oraș.’2 (170 mc 
-fi-ohereslca de-diferite esențe; -232 mc 

piacaj. mobilă in-valoare de'2 100 000 
tei, 31 ffiCO mp țesături din lină șl 
bumbac, confecții Insumlrid 10 060 000 
lei, 24 COO ixtrechl de Încălțăminte șl 
uite Însemnate cantități de produse.

O contribuție remarcabilă la ob
ținerea acestor succese au adus co
lectivele de muncitori. Ingineri șl 
tehnicieni ale Uzinei de autoturisme. 
Combinatului de exploatare >șl Indus
trializare a lemnului, Grupului in-

Colectlvul întreprinderii de foraj 
Craiova InUmpină ziua de 23 August 

• cu realizări deosebite In producție. 
Sporind viteza de foraj cu 3 ia sută, 
de la începutul anului și pină In 
prezent au reușit să foreze peste plan 
mal mult de 7 000 m. Prin reducerea 
la maximum a timpului neproductiv, 
forajul In trei sonde s-a încheiat tn- 
tr-un timp mai scurt decit era pla
nificat tar economiile la prețul de 
cost se cifrează In EOOOOO lei. Printre 
echipele de sondori care au obținut 
cele mai bune rezultate In. sporirea 
vitezei do foraj șl reducerea timpului 
neproductiv se află cele conduse de 
maiștrii Vnsllc-Mlhnl. Constantin Po
pescu și Alexandru Rusu.

pian
Imam'- de eficiență > 

ă fondurilor alocate,’ fo- 
losirea •: iMehsjvă’-'aflui,tre?i' 
gulul potențial economic 
și . sporirea producti vi Lă-,
ții muncii In scopul acce
lerării prpgresulu 
în acest gens, 
rare slau In fața 
industriale do fit 
ce Săvineștl slnt 
de Importante, 
prin volumul ai 
tales acilvlMțlta. 
șl de perspectivă pot in
fluența In mod favorabil 
realizările, atlt pe plan 

» teritorial, dt șl pe ramură.
Iată de cs, confruntind 

prevederile din proiectul 
de lege cu privire ta dez
voltarea : planificată cu 
realitățile din producție, 
const dor necesar să fee 
dtevn propuneri». în pri- ; 
mul find, , se știe că dezba
terea sarcinilor de plan cu 
masa de salariațl a deve
nit In ultimii ani o carac
teristică a activității noas- 

F tre " ■

Din proiectul de Lege 
cu privire la dezvoltarea 
economlco-soclală planifi
cată a țării rezultă și răs
punderea ce revine între
prinderii pentru realiza
rea planului, pentru folo
sirea completă a întregu
lui potențial de care dis
pune. întreprinderea tre
buie să asigure realizarea 
planului, «ă organizeze pe 
baze științifice procesul de 
producție, să realizeze pro
duse de performanță su
perioară. să la măsurile 
tennlco-orgunizfltorlce pen
tru creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități 
productive.

în continuare, mă opresc 
asupra cltorvu propuneri 
pentru eventuala comple
tare a proiectului de lege :

1. în domeniul oln- 
niflcărll Industriale, 
legea ar trebui să In
tre mal mnlt tn deta
liu si să precizeze

Potrivit botărîrli Conferinței Naționale a 
partidului, în spiritul practicii democratice 
statornicite în societatea noastră, Legea cu 
privire la dezvoltarea economlco-soclală 
planilicată a Romanici (proiect) este su
pusă dezbaterii publice, urmînd să lie apoi -------- ........ .......
înaintată Marii Adunări Naționale. Publicăm astăzi cîtcva din primele mate

fl 221, din 27 riale de dezbatere sosite la redacție.

fabricate. Tn fotografia nr.
de montare u ținui nou bloc de locuințe din Timișoara.

Intă-I in fotografia nr. 3 pe sudorul fruntaș Ștefan Grlgoraș lu- 
crlnd la o conductă de inducție ta fabrica de amoniac de la Combi
natul chimic din Slobozia. ț

Produsele pariind marca Uzinei de, mașini electrice din Bucu
rești sini exportate In 50 de țări.' Printre sutele dc semnături ale

produse realizate prin 
cooperare ori dc cile 
ori acest lucru este 
impus de ridicarea 
competitivității pro
duselor, de exigențele 
erescinde ale consu
matorilor. ■

în formularea acestei 
propuneri am pornit de !b 
însăși experiența fabricii 
noastre caro lntlmplr.fi sis
tematic greutăți In inlro- 
dueerea unor pe 
tehnice la unele , 
In conformitate cu cererile 
beneficiarilor, cauzate de 
fapiui că aceste probleme 
se află la discreția opțiu
nilor. mal mult sau mal 
puțin Întemeiate, ale altor

timpul ț-î etapele dc 
elaborare a planului, 
dc stabilire 6 sorti
mentelor și centitâți- 
tor. de fixare mal pre
cisă a atribuțiilor si 
răspunderilor. deoa
rece tonte aceste as
pecte influențează di
ced activitatea de 
planificare 0 produc
ției ți eficienta aces
teia.

2. Propunem ca prin 
lege să se precizeze, 
In raport cu termenul 
de elaborare a planu
lui de producție, ler- 
mennl pentru elabo
rarea planului de in
vestiții. os! fel ca bene
ficiarii să albă posi
bilitatea de o contrac
ta produsele de care 
au nevoie.

avea să plece la o școală de ca
lificare, să devină frezor. Se va 
întoarce să lucreze în moderna 
uzină, chiar aici, In hala asta 
Imensă, și va minul unul dintre 
strungurile noi care așteptau a- 
cum să fie montate, sclipind îm
bietor de sub transparentul lor 
înveliș.

— Ce făcea Gheorghe Prlsă- 
c.'iru înainte de a veni pe plat
forma industrială a Tîrgovlștel 1

— Bibelouri în lemn pentru 
tarnhe’e de „suveniruri" de Ib 
Bnrscc

Glreorghe Prljflcaru lucrează 
la nrcovlșie de la deschiderea 
Snllerului L am cunoscut ir. 

ța viitoarei topitorii de sticlă 
a uzinei „Rnmlux" Sudn uriașe 
bare de fier ce se înălțau apoi

țla de betoane n platformei tir- 
govlșlene a înghețat.' Era urne- 
nințată să stagneze întreaga ac
tivitate n construcțiilor. Cine 
putea să-șl dea mai Șine seams 
ce-ar ti însemnai nce-sl lucru și 
să acționeze In consecință decti 
ceijcare cunoșteau cei mal bine 
meseriile șantierului î El au or
ganizat echipe permanente șl,, 
șapte zile, zi șl noapte, lu‘ un 
ger de minus 23 de grade, cu fă
clii, cu aparatul de sudură, cu 
aburi fierbinți, oamenii au lup
tai ță dezgîwțe șl sâ mențină iii 
stare de funcțiune conductele șî 
agregotele stațiilor de betoane, 
Printre Inlțialorîi acestei bătă
lii eroice se afla ți maistrul me
canic, rXIcoine .Ștefănescu, care 
timp,de 30 de ore, fără Întreru
pere, a lucrat la repunerea în 
funcțiune a instalației; Alături 
de el erau tehnicianul Victor 
Slrbu și întreaga echipă de su
dori o lui Nlcolne Sldor

De fapt, lot ce am relatat pină 
acum slnt argumentele pe care 
le-am adus !ntr-o recentă dis
cuție purtată în contradictoriu. 
Interlocutorul căuta să mă con
vingă să rezum cuvinlul „cali
ficare® la Înțelesul strict de în
sușire a unei profeșlunl. Eu cred 
ca șl Gheorghe Prlsăcaru că a- 
cesta este numai punctul de 
pornire. Temelia pe care se con
struiește un stil de a trăi șl n 
glndi. Un stil care respiră aerul 
tare ai gtndirii creatoare, al su
flului novator specific "climato- 
Ibi de muncă din întreaga tnră 
după Conferința Națională a 
particiuluL (țamenlj platformei 
mci'Hlrtale a Tiigoviștel miau 
confirmai o Arin ruvlntiiiui este 
cu mult ,mai va«lă.' Ea Îmbrăți
șează ții vibrația înnobilării 
umane.

fascinant la Să de metri înălți
me și se îmbinau în superba 
dantelărie metalică. Absolvent 
al unei școli profesionale, acum, 
la 25 de ani. Gheorghe Prtsăca- 
ru, lăcătuș mecanic calificat șJ 
elev de liceu 1 un alt destin 
pentru fostul’ Umplar de figu
rine.

Maistrul Ion Lazăr urcă șl a- 
cum, la 4S do ani, înălțimile

Țara Inlreagâ cunoaște ritmurile mari! Întreceri. Ceea ce 
ou surprins fotoreporterii noștri In obiectiv nu slnt decit 
clteva secvențe din eforturile cotidiene concentrate asupra reali
zării șl depășirii pianului șl a angnjamcnleJor.

Ioan Schuler (foto 1), șef de echipă In secția agregate de la 
F.M.U.A.B., este autorul a patru Inovații cu o deosebită eficiență

nomice. propunem ea 
prin lege să se preci
zeze ea : nivelul tu
turor Indicatorilor ee 
se dau prin plan s! 
Îndeosebi al celor care 
constituie totodată șl 
criteriul pentru acor
darea Integrală a ma
lariilor să fie funda
mentați pe baze știin
țifice. In stabilirea in
dicatorilor cum slnt : 
nivelul cheltuielilor la 
1000 "; 1
marfă, fondul de sa
larii. productivitatea 
muncii etc. — titularii 
de plan vor trebui să 
aibă In vedere Influ
ența structurii sorti
mentelor. volumul co
operărilor. volumul 
produselor noi ele.

4. Ar fi bine, de a- 
semenea. cn legen șă 
preclzez.e concret si
tuațiile în care se not 
face modificări de

să fie ceva mal lar
gă, fapt care ' va da 
posibilitatea nsă se.<. . 
evidențiez®5 mal, preffrl 
nani. resursele reale 
ale unităților șl să se 
poată asigura o bază 
reală, științific 
(lamentată a 
lor de pian.
ca această 
de dezbatere 
rilor anuale să fie de 
4—5 luni.

In vederea asigură
rii unei mobilități a 
planului, precum șl a 
adaptării acestuia la 
condițiile concrete a- 
părutc In timpul rea
lizării Iul. propun ca 
modificările planului, 
eare se impun neapă
rat in cursul anului, 
în cazuri bine Justifi
cate, să fie In compe
tența centralelor șl 
grupurilor industria
le.respecți nd nivelul 
indicatorilor anuali 
stabiliți prin plan, 
în scopuț creșterii 
nivelului de compe
tență șl răspundere 
în pregătirea șl per
fecționarea cadrelor

Minerii din bazinul carbonifer al 
Baraoltului, caro peste 
vor sărbători un secol de la deschide
rea minelor de cărbune din această 
zonă, antrenați In întrecerea socia
listă ln> cinstea zilei dc 23 August, a 
aniversării unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, au încheiat 
luna Iulie cu rezultate deosebite : 
realizarea planului in proporție de 
107,0 la sulă. Astfel, hnrnlcli mineri 
ai Baraoitulul au mal adăugat luna 
trecută încă 4 1S3 tone lignit la cele 
paste 23 C©0 tone extrase pesta pre
vederile,, planului In primul semestru 
ol anului.

OțgițDiz^Ke mai
Costuri mai scăzute

aparțin unor centrale sau 
mlnlste-e diferite, este ne
cesar se mai prevadă si 
obligativitatea forurilor de 
resort în cauză de a con
lucra. perfecționa șl facili
ta cooperarea unităților 
socialiste din subordine in 
aslml' a tn producție, 
Intr-un timp dt mal scurt, 
a produselor cu perfor
manțe tehnice și funcțio
nale superioare.

duatrlal de petrochimie, Fabricii de 
motoare electrice, întreprinderii de 
poduri metalice 5! prefabricate din 
beton, întreprinderii „Textila" din 
Pitești, precum șl cele ale întreprin
derii miniere din Cimpulung-Muscel 
și Fabricii dc confecții din Curtea do 
Argeș.

economică. Numai mașina de tăiat canale la pistoane, al cărei autor 
este, a dus la o creștere a productivității muncii de pesta Gj ia cută 
la operația amintita.

Folosind metode moderne de lucru, utîllzind dt mal productiv 
mijloacele Tehnice, 'lucrătorii șantierului nr. 4 al Trustului da 
construcții Timișoara au redus la numai 30 de zile timpul de mon
tare a unul bloc de locuințe do 00 do apartamente din panouri pre-

Intreprlnderi care furni
zează o parte din elemen
tele sau subansamblele 
pentru produsele realizate 
In fabrica noastră. Un 
exemplu concludent jl con
stituie întirzlerea prelun
gită In introducerea unor 
elemente de modernizare 
la mașinile de gătit cu 
gaze, din lipsa angajării 
ferme a uzinei „Melrom” 
din Brasov cu care coope- 

rfectlonflri răm. pe linia asimilării de 
produse. noi tipuri de robineți cu pa

rametri funcționali supe
riori celor pe care ni-i 
furnizează In prezent. în- 
trudt slnt cazuri, cn șl în 
cel relatat, elnd unitățile 
socialiste care cooperează

1144 
.. , ya'. I’s'l 

această ac- 
eonstlhde

& Specialiștii Fabricii de motoare electrice din Pitești au ajuns 
ta concluzia că există certe posibilități pentru înlocuirea capotelor de 
aluminiu cu altele d’n material plastic. înlocuindu-se. pentru înce
put, capotele de aluminiu la două tipuri de motoare electrice, se va 
realiza o reducere a cheltuielilor materiale dc producțio de circa 
ItJiMOOO lei. Prin extinderea utilizării maselor plastice in construcția 
motoarelor electrice se preconizează ca. pină ta slirșitul acestui an, 
să se obțină economii în valoare de aproape G (MO 600 lei.

•n Peste 20 milioane lei reprezintă producția suplimentarii reali
zată, pină In prezent, de minerii dc la Lcșu Ursului. Concomitent, o 
atenție deosebită se acordă aici perfecționării tehnologiile" ■*" 1 
Țelul urmărit, in această direcție, este ca, pină la sflrșl 
in peste 50 la sută din panourile aflate In exploatare șă

«...X.Ș.J 
apropunjea 

tivitalc să
jpirseețlune distinctă ta 

■•■'UT plaiiuiuf. In toattf .nnț- 
îâți Ic economice. în 
funcție de realizarea 
aceste! activități ’să 
se aprecieze munca 
comitetelor sau consi
liilor oamenilor mun
cii In acest domeniu. 

Pentru ridicarea e- 
fidenței activității de 
cercetare științifică 
și Introducerea pro
gresului tehnic, pro
pun ca legea să sta
bilească șl obligativi
tatea finalizării șl a- 
plie&rii
cercetării pentru e- 
mele prevăzute în 
plan, In funcție de 
care să se Epreeleze 
activitatea personalu
lui din acest sector.
. ... I. , .1-: „ r '

VESTI DIN ÎNTREPRIliiDffil DESPRE

un pas. Dar pe dimensiunile a- 
ccstul pas am avut Impresia că 
se desfășoară tot ceea ce im
plică trecerea de Ia viața de 
urbe provincială la un oraș de 
ținuta vlltorpluL Pe arcul 9- 
cestul pas mi-as îngădui să 
scriu un singur cuvlnt : califi
care. Ș! lolfi dc ,ee.

N11 cred că exista casă In Tir- 
govlște unde părinții să nu-șl 
pună ncum problema ce meserie 
nr fi mai bine să aleagă. In con
dițiile actuale, fiii lor. „Platfor
ma industrială — îmi mal spu
nea tovarășul Iulian Ttidnse — 
prin multitudinea de meserii, 
prin profesiunile care solicită 
o calificare superioară, oferă 
tinerilor, absolvenților de școli- 
profesionale sau de liceu, per
spective nebănuite".

Am aflat [ie șantierul de la 
Tirgovlste că o diferență de nu
mai ctțlva ani înseamnă o dife
rență surprinzătoare de școlari
zare. Am mat inlllnlt cile un 
țăran. In jur de treizeci de ani, 
care a rămas cu 3—4 clase, dar 
In nici un caz nu am putut ofta 
vreunul la vlrstn de 23—24 de 
ani care să fl urmat mai puțin 
de 7—8 clnae. Numărul anilor 
este Invers proporțional cu nu
mărul claselor absolvite. Șl nu 
la distanță de generații >

— Ce doriți să vă faceți ? — 
am întrebat pe? șantier clțlva ti
neri țărani.

— Betonhti speclullștl.
Cuvinlul „s,oecialtal“, de

) ■■ ' /
plan In structura cor- 
tiinenială șl la Indica
tori pe parcursul a- 
nului. Do asemenea, 
legea să precizeze răs
punderile în cazul a- 
parlțlel unor astfel de 
situații.

3. Legea ar trebui 
să Impună la ni
velul organelor su
perioare întreprinde
rilor — centrale, mi
nistere. direcții de sta
tistică. bănci etc. — 
să simplifice, să uni
formizeze șl raționali
zeze Indicatorii șl fbr- 
mularistlca de rapor
tare. eare să fie unice 
pentru toate acesle 
organisme.

Propuneri pentni creșterea rolului centralelor 
industriale în fundamentarea planului

roase din Bata Mare, do peste 
milioane lei.’i"

-cost., de*. 3 ini__
obținute au la bază organizarea1 
bună a muncii la exploatările minie
re Ilba. Baia Sprie, Bata Borșa și 
altele, fiind alcătuite tn acest an bri
găzi complexe, conduse de cel mai 
destoinici mineri. Aceste formații au 
Înregistrat b productivitate a muncii 
cu 2—14 la șută mai mare decit cea 
obținută de echipele obișnuite de lu
cru. De asemenea, s-n pus un ac
cent mai mare pe extinderea șl ge- 
n.eralizar,ea unor metode, de mare

• productivitate, cum slnt : lnmagari- 
ntirea In panouri scurte »’ mlnereu- 

.si.;mi;! exploatarea cu folil 'verticalfe; In 
subcîaje șl altele. Este de relevat că 
aproape tz) la sulă din producția de 
minereuri extrasă s-a realizat In n- 
bataje de maro prmlucllvltnte. ceea 
ce .reprezintă o depășire o sarcinii 
planificate pe acest an cu peste 10 la 
sulă. .

. •■.UqUțțlea.-.multlpIclor Ia- gură p: 
turi„ale„„procesului com- . cu - mas 
plex d'ii cpnșirulre a noii 
orlndulri,! -Tntardependența 
și condiționarea reciprocă 
a diferitelor activități im
pun cuprinderea fn plan o 
tuturor sectoarelor vieții 
economice și sociale, uni
rea tuturor resurselor șl 
mijloacelor Intr-un efort co
mun coordonat șl orientat 
spre înfăptuirea progra
mului partidului de dez
voltare economlco-soclală n 
țării. Proiectul do lege 
subliniază creșterea rolu
lui centralei Industriale In 
activitatea de planificare, 
căreia li revine sarcina de 
fundamentare șl elaborare 
a planurilor cincinale șl 
anuale, unitate caro poartă 
întreaga răspundere de e,- 
laborare șl îndeplinire â 
planului cn verigă deose
bit de Importantă s con
ducerii economiei.

Din proiectul de lege re
zultă in mod pregnant pre
ocuparea pentru loturile 
calitative ale dezvoltării, 
pentru întărirea . răs
punderii întreprinderilor 
șl centralelor In legătură 
eu modul in gpre se ari

ilor de lucru. 
Itul tin 11 lui.

________  ,____ In exploatare să se lucreze 
după noi tehnologii. Dc reținut că noile procedee tehnologice asigură 
o mai mare siguranță in exploatare, o productivitate înaltă șl ușu
rează efortul fizic al muncitorilor.

o Aslgurind reducerea In primele fi luni ale anului a cheltuielilor 
materiale ta 1 (NN) le! producție marfă cu 2.10 lei," unitățile Grupului 
Industrial de prelucrare a maselor plastice din București au făcut un 
pas important In realizarea angajamentului pe acest an In ce pri
vește indicatorul nmlnljt. Economiile din reducerea cheltuielilor ma
teriale vor însuma, potrivii angajamentului, la sfirșltui anului, 
2250660 lei, concretlzate.Tntre altele. In diminuarea consumului de 
granule de' polietilenă cu 45 tone șl al granulelor de polistLren cu 16 
tone. . materii prime din rare se va obține o producție marfă supli
mentară In valoare de 1 milion lei.

e Secția pentru montaj corp-nuve, din cadrul Șantierului naval 
Drobcta Turnu-Severîn, a realizat sarcinile planului anual. La bara 
aretyul succes stau acțiunile întreprinse pentru o cit mal bună orga
nizare a muncii șl metodele avansata de lucru, cum rint trasajul 
optic, debitarea 0utomală n pieselor din melal după clișeu șl tnon-

rczultate or

lntlmplr.fi
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Documentele Conferinței 
Naționale a partidului con
stituie un strălucit exem
plu de profundă analiză 
marxistft a devenirii noas
tre economice, sociale ți 
spirituale po drumul În
făptuirii societății socia
liste multilateral dezvol
tate, Ele propun, totodată, 
o adcvâralA carta a Înda
toririlor 1 fiecăruia dintre 
noi, un program concret 
de neobosită activitate 
creatoare.

Ideile conferinței ne-au 
relevat încă o dată, cu o 
nouă forță de convingere, 
rolul po care slntem che
mați să-l Jucăm prin neo
bosită creație : necesitatea 
ca noi, oamenii de artă, să 
facem și mal importante 
eforturi de concepție pen
tru a contribui la educarea 
maselor, la ridicarea gra
dului io- de coîiștllnță, la 
consolidarea credințelor lor 
etice, la cultivarea și dez
voltarea sensibilității, dra
gostei lor pentru frumos.

Ideile conferinței ne-au 
stimulat In dorința noas
tră de a valorifica șl mai 
bine condițlUe și posibili
tățile de care dispunem, de 
a accede la substanța epo
cii, de a contribui la noun 
configurație spirituală a 
oamenilor.

Ceea ce mi se pare de o 
deosebită însemnătate în 
documentele conferinței 
esie faptul că ele nu re
comandă o schemă dogma
tică, ci un program — ela
borat ca rezultat nl uno; 
necesități In permancnlă 
dezvoltare. Un program 
propus ei însuși ca un or
ganism viu, permanent apt 
de dezvoltare dialectică. Un 
program remarcabil ca gln- 
dîre politică, filozofică șl 
istorică, ce izvorăște din 
viața noastră și se mode
lează pe această viață și pe 
cerințele ei noi, specifice.

Soiicitarea ca maximum 
de efori să fie cel ol sin
dicii, sublinierea ideii cb 
toată rezerva de forțe u- 
mane și materiale de care 
dispunem să fie folosită 
prin gîmlire, deci prin or
ganizare șl creație — ml se 
pare un alt aspect extrem 
de însemnat Se pune, evi
dent, un apăsat accent pe 
unul dintre elementele ca
re au nevoie de o atenție 
deosebită.

Insistența cu care a fost 
relevată, de asemenea, ne
cesitatea trecerii la o orga
nizare și mai riguros ștlin-

țiflcă șl de largă perspecti
vă atrage Iarăși aten
ția că ne aflăm in fața unei 
clape noi șl boiăritonre 
pentru destinul poporului 
nostru.

Nu putem să r.u fim pro
fund impresionați de vi
goarea cu care se contu
rează In politica de con
ducere o perspectivă de 
lungă durată, de larga ra
ză de acțiune, care ajunge 
pină departe in anii urmă
tori, definlndu-l progra-
pin» departe In i 
tor!, definlndu-i

chiar atunci cînd limbajul 
pare nou, inedit, ori atunci 
ciad — aspee: deosebit de 
Important — arta urmărind 
să fie un educator eficient 
devine un pionier ol inves
tigării conștiinței ; clnd ea 
relevă probleme, deveniri 
spirituale încă necunoscu
te : cir.d ea uimește In ra
port cu un adevăr deja 
cunoscut ți acceptat : cînd 
ea forțează Intr-o anumită 
măsură mentalitatea ți in- 
țclegerea unanimă. A? face

i&.CV'.ELe .................
fîecțla Îndelungată asupra 
acestor două dimensiuni 
Iți pune,, firesc, problema • 
viitorului. Tocmai de aceea, 
trăind nemijlocit realita
tea noastră efervescentă, 
omul de artă cite obligat 
să nu piardă din ochi per
spectiva viitorului, să sesi-; > 
zeze reliefurile acestuia. Și 
cum este vorba de viitorul 
conștiinței, aș spune chiar, 
cu o formula aparent pa
radoxală, că el este obligat 
n avea „perspectiva inefa-

■

viu, permanent apt 
altare dialectică, lin

Substanța artei:
}•

matlc și Inlăturlnd posibi
lele incertitudini ale viito
rului. Ne afiăm, fără În
doială, In fața unui inedit 
efort colectiv do cca mal 
pură esență umanistă, ba
zat pe o precizare mai de
tailată și pe o prospecțiu
ne mal judicioasă a reali
tăților economlco-soclale 
Punțile întinse intre ce es
te și re va fi, între reali
tăți și idealuri slnt mai fer
me. științific explorate și 
consolidate.

Șl noi. oamenii de cultu
ră, trebuie să ne afirmăm 
prin strădania de a îmbi
na o racordare mal intensă, 
mai substanțială Ia reali
tate. la prezent — cu in
vestigarea viitorului. în 
privința primului obiectiv 
— scopul nostru suprem 
rămlne efortul de esențla- 
lizaro a momentului. Ex
periența nc arată că orice 
artă care reușește să ex
prime chintesența realită
ților morale ți spiritua
le aie contemporaneității 
găsește un puternic ecou 
in conștiințe. Și aceasta

aid o paranteză ca să a- 
minlesc un adevăr cunos
cut : arta și-a asumai in- 
lotdeauna menirea de a fl 
deschizătoare de drumuri, 
menirea de a pune in evi
dență realități, frămlntări 
spirituale, semnificații u- 
mane care surprindeau, la 
început, pentru că existența 
lor nu era încă descifrată. 

■Arta adevărată este cea ra
re sprijină procesul auto- 
cunoașteril, cunoașterii ă- 
devărulul cu privire la om, 
timp șl la societate — In 
sensul transformării pozi
tive, al fortificării conști
ințelor, In sensul progresu
lui social.

Substanța din care se 
hrănește aria este realita
tea soeiai-lstorlcă. A face o 
artă care să surprindă e- 
sența prezentului este foar
te greu, este un lucru im
posibil fără o cunoaștere 
temeinică a etapei de evo- 

dar.îo 
- , __' f o î
cunoaștere temeinică a le
gilor dezvoltării societă- 
țfi. Cunoașterea adlttcă. re-

.. ..posibil f
temeinică l
I.uțle in care te săsești, da 
aș spune, mai ales fără /*, ■-.nn # a>rr» 9 r» 5' I.
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Smarartda 
OȚIÎANU

de un meritat• •

dîne civică* de n con- secrete în comunicarea 
feri satirei eficiență, cu "
Spectatorul recunoaște mobilitatea cnre-1 pcr- 
si'uațil știute, față do mite să nuanr 
care el luxuri vrea care replică; C----------

bucură 
succes,

ii'

Aspect din oxpozijics de tapiserie, sculptura în lemn ji ceramică româ- 
neascâ doschisâ la sala Dalles

estivală
Divertismentul mu- marea mea“ șl fila ap

licai „Trfiznllul meu tologicS „Teatru ,ă 1a 
drag* a fost bine prl- Agop*. In care se aro
mit de public. Explica- tă cum se făcea pe ..------
ția succesului ? Tex- vremuri teatru, cum 11 lor „de aducere amin-1

fe<^ • l rp-w^-ț. . a® Iul Mihai Ciucă, vi
brația șl umorul Iui A- 
Icxandru Arșlnel, nota 
de căldură a cuplete^ 

.^ZrieTuT&la'Geor’g^ îo‘ alp,cunoa«itei sl
cu. Pulu Cftllncscu sini Othello, cum se lnvă- apreciatei actrițe Zizl 
plasate in fața unor ța „meserie"... Șerban, cuplete rosll-
„ținte" de ‘ actualitate, în1 general, textele te la Încheierea unei 
a unor obstacole pe au calități domne de ■ rodnice cariere, partl-

subîintnL In egală mă- clparea lui Fărlmlță
sură, succesul acestui Lnrnbru. Ludei Ripea- 

__ ________spectacol se dntorește nu și n lui Mișu Stoo- 
ren_unor fapte,_a unor prezenței excelentului nescu. Biții Făltlcl-
atîtudlni reprobabile actor de estradă — neanu ~
din cotidian; adresa Pulu Căllncacu : ___ .
criticii este predsă. se actor născut pentru btcol. a găsit
desprinde preocuparea revistă, cu un talent mai „ puțin u
de a Îndemna la atitu- aparte, care nu are

spectatorii : are
nțeze fie- 

___, -• -________________ . țMii’clteva 
să-șl spună euv’.ntul. gesturi șl replic! iz- 
Majoritetea tablourilor hulește să constru- 
au haz, sini de bun iască tipuri' umane 
gust. Ritmul spectaco- foarte diferite, 
talul este alert. Glu- „Trfutnltul meu drag" 
mele slnt transmise no oferă deci. în prl- 
dlrect, la fel istoriile mul rind. un recita) _____
hazlii, cu morală Hm- puju Căllnescu. A- insă melodia „Ioana",

și cei doi interpret! Păunescu).

plusate in tata unor 
fiHlT* ~ “ J -*'*B®raS’ “““ • 
“ e ___

care le Intllnește ce
tățeanul. Există o preo
cupare către dezvălul-

neanu a regizat cu in- 
un gen lori ta te acest spec- 

t formide 
__  uzate. a 
scos In evidență 
„punctele forte". Cos
tumele Doinei Levlnța 
(de exemplu costumele 
„pinguin") slnt In ge
neral frumoaso; Iar 
decorurile funcționale, 
practice. Coregrafia A- 
crlarii Dumitrescu — 
corectă, muzica, sem
nală de Petre Mi- 
hăescu. In general 
neutră _ (om reținut

plauze meritate obțin bine cintată de Jean 
Șs vvi «y< 
de muzică ușoară : 
Aurelian Andreescu 
— un dntăreț formal, 
cu un repertoriu bine 
ales. Intr-o bună formă 
vocală — șl j Margareta 
Pislaru — o artistă în J|_

------ adevăratul sens ai cu- gpw;iacoiului. c!„ cele 
irofesln" (leafa- viatului, de* exem- dteva laitmotive care 

“> vor sâ-1 sublinieze, dai- \ 
slnt țesute greoi prin
tre cupletele reușite.

în esență Insă, prin 
cFsă, prin verva- și 
acuratețea tablourilor. 
___ ‘icului de la 
__ ?ma“ este un spec
tacol binevenit pe es-

pede. dar neosienta- 
tivă

Slnt criticate anoma
lii ale vieții cotidiene 
(„De1 vorbă cu un pa
pagal"). se denunță 
parazitismul, ,,prom
ptitudinea" șl „amabi
litatea" unor mese
riași (,.La Croitorie"') 
ți „pi jtjgHjC’- ’ ...
corist. Se spun „ă la piară ținută, cu o 
Tănase", <cu aplomb prezență scenică re- 
acld. alte elteva „cetă- morcabilă, care i. h. 
țeneștl* de actualitate; 
o scenetă inspirată de 
situații posibile la 
„Comisia do împăciui
re" este irezistibilă, 
comicul 
comicul vorbelor. Incă- 
pățlnnrea imprieînați- 
lor stirnesc bozul spec
tatorului. Numerele se 
desfășoară tineresc, 
antrenant. O inoculare 
de veselie aduc ta
blourile „Frumoasă e

Ar fi însă de obser
vat că formula de 
debut a spectacolului 
este „tăcută" neclară. 
După cum titlul di
vertismentului nu este 
justificat de structura

MH __ . a în
vățat să-și sincronizeze 
gesturile, trăirile cu - ■ , . ■
conținutul'4 melodiilor ^ra
Interpretate (ar fl de 
dorit ca textele com-v 11 uiiiit uti tt.Ait.it; mau- wuwrfni

do situație, pozițiilor acestei ta- ,
vorbelor, fncă- lenlate clntărețe să

' " —fie mal bine alese; “**’**• 
uneori, ele nu se ridică 1. „„
la înălțimea t, muzicii 
ți o interpretării).

In fine, Ia reușita 
acestui spectacol Lșl 
aduc contribuția verva

btluiui* șl a mijloacelor Iul 
de influențare.

Pentru a exercita cu ma
ximă eficiență înalta me
nire ee-1 revine artei In 
societatea noastră socia
listă, artistul este che
mat să Intuiască deve
nirea spirituală ; să illmu- 
lcze, să grăbească preface
rile colective, să prevină șî 
să paralizeze orice încli
nație spirituală, morală, 
contrară eticii șl spiritului 
de echitate ai socialismului, 
contrară Idealului către ca
re. tinde societatea noas
tră : OMUL adine respon
sabil pentru destinele co
lectivității, activ, cu mari 
disponibilități sufletești șl 
InlelcciuaJe.

Trebuie să prospectăm 
psihologia viitorului (o- 
biectlvă, istorică) : să sim
țim din timp care slnt ger
menii ce pot declanșa tră
sături definitorii ale evo
luțiilor viitoare, ale gene
rațiilor de miine.

Am desprins ca tin lait
motiv al dezbaterilor con
ferinței atenția față de ge"

nerațla Hnără, căreia noi 
îl pregăt' 
existență 
bule s-o i_„_„ __r
Cum va face ea aceasta ? 
Cu ce grad de maturita
te, la ce nivel de înțelege
re ? Cu ce elan constructiv ?

Știm foarte bins că pro
gresul cere depășirea tre
cutului, Dar scopul noatru 
esta să progresăm armo
nios, ovilind, seslzind la 
vreme șl coreetlnd din timp 
eventualele aspects conflic- 
tuale. Or, tocmai nici arta 
trebuie să îndeplinească o 
funcție activă, tar funcția 
activă a ariei socialista 
constă In atitudinea ei des
chisă, in militantismul ei, 
in capacitatea el de a ex
plica ; de a conduce la o 
înțelegere adinei a feno
menelor ; a contribui ta 
o dezvoltare armonioasă a 
unor conștiințe avansata.

Pentru aceasta, aria tre
buie aă Întrevadă atit ima
ginea viitorului societății și 
a idealului social, dt și 
Imaginea clară a obliga
țiilor șl posibilităților sale 
specifice, care II vor reveni 
(ca artă, ea o artă anume) ; 
să-și supravegheze pro
priul destin, să-șl autore
gleze și să-și stimuleze re
sursele, să asigure condi
ții de creație cit mai bune. 
Este vorba, c! .. . _
de organizare : de perfi 
țlonarea, prin măsuri p: 
fesionaie și administrați’ 
— a colectivelor, a organ! 
melor arlls'.lco — pâst.:. 
c_ ..
tea acumulărilor de piuă 
acum. Este vorba in pri
mul rlnd de un aspect șl 
mal profund, legat de ni
velul de conștiință al omn-

Hm existența ; o 
pe care ea tra

ducă mal departe.

t V

Este vorba, desigur, și aici 
de organizare : de perfec
ționarea, prin măsuri pro
fesionale si administrative 
— o colectivelor, a organis
melor arlls'.lco — pâstrîn- 
du-se cu grijă solidita
tea acumulărilor de pină 
acum. Este vorba In prl- 
i. ‘mnl profund, li
Ini de artă,, de Implicarea 
iul In realitate, de orizon
tul Iul politic și filozofic 
ce se cere mereu lărgi L 
adinei ț.

Ream!ntlndu-ne impor
tanța misiunii căreia sin- 
tem chemați să ii facem 
față, conferința ne-a adre
sai șl nouă, slujitorilor ar
tei, un îndemn vibrant, aș 
zice nu numai convingător; 
ci chiar fascinant, de a gă
si, prlntr-o largă delibera
re democratică, cu firească 
responsabilitate politică, 
prlntr-un efort de gindlre 
șl elaborare Intens, ostil 
rutinei, acele soluții care să 
ne conducă spre rezultate 
optime.
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PaOGnASIEL I

e.OT Deschiderea emisiunii. Telex.
9,C3 IJnlvoraliaiea TV.
S.S.o Imurumcnio șl • .

10,M Curs de limba “germană

19.4S
It. 1J

virtuozi 
ylolonlsuil George Toador. 

Iccpa o G-a.
Desen animai.
De ta decizie ta acțiune. 
Pagini do umor : „Aventuri 
In epoca do piatra".
Film sortai pentru topii : 
„Fiul mâri:-.

ț In Jurul orei 14,13 : Tenis de elrnn. 
i România — Aus-.ralla (scmlfi-
ț nala intarzonaiâ a ..Cupei
; ’Davls" — primele douâ me- 
I cliiri de simplu). Trarjmlslu-
l ne directa de la arena Pro-
> g-esul. Comonîaior : Emanuel1 Vatariu.
/ 19.M ÎMI de seri.
ț 19,53 Telejurnal o Hotărfrile Con- 
1 ferinței Naționala a partJdu-
’ Iul — cauză a întregului
1 popor.
’ 29,10 Avanpremiera.
i 69,15 ReportsJ-ancheta r „Pe Ro

me? — luminile”.
23,50 Film artlstle : ,,Stația Union". 

Cu : William Holden șl B. 
Fitzgerald. Premiera pa tară.

S2.10 Aspecte de ta al VUl-taa 
Festival național da folclor de 
la Mamaia.

23,39 „34 de ore".

pROGRAann. n

s::cș — luminile".
,,Stația Union' 
Holden șl I

o Idee :

{ 
' ■ T

a

29,10 O viată pentru 
i chitin (Hi)..

23,49 Teatru scurt : Dramatizare, 
schițelor : „Slmburele", „Un 
om In toată firea", „Pe dre
zină" de A. I. llassarabesc-j. 
In distribuita : Silvia Duml- 

1 irescu-Timică, Viorica Mler-
. lescu. Dumitru Furrtul. Maria
' Voluntarii. Nlnetta Guști, Sll-
. viu Stăncutascu, Marian Hu-

<tac. • Tamara Bucluceanu. 
l JMlrcea ConstanUnescu. Mar

cel Glnaulesns. Mlhal Mereu- 
I ță, Dady Calan-îlusru, Coca

Enescu s.n. Regia : Aurel 
i Cerbu.

21;M Agenda.
21,13 Cluburi sportive bucureștene. | 

I ÎI.55 F"jm documentar : ..Noaptea 
bărbaților". Producție a stu
dioului cinematografic ..Alex. 
Sabla". Regla : Alex. Bolan- I 
glu.

22,19 Dans și muzică da „pretutin
deni : „Folclor polonez". i

f

!
*

i

B' fi i

!V

a
■i

Produc|ie 0 studioului „A. P. Dovjenko". Regia : Grigori Kohan. Cu : Zinaida Ki

rienko, Les Serdiuk, Ivan Gavrlliuk, Natalia Naum, Vitali Smollak

!

cinema

SDIreclorul s LUMINA — 9; 13,23;
; 19.M.’ >

© Dacâ e marți, o Bclgta 1 LU
CEAFĂRUL •- 8; U,I3;¥13..3J;. ia; 
18.S3; 69,45. BUCUREȘTI — 9; 
11,13 ;r 13.39CJ-1CL30; 18.45: H. GRA
DINA DOINA a 65.15.
o NaufraglațI In spațiu (ambste 
sării) : PATRIA - B,29;. 13; ÎS.»; 
2L CAPITOL — 9: 12: 15: 18: SL 
la Brtdlna - 29.
a Balada Iul Cabla Ilogne : SCA
LA - B.43; 11.15: 13.45; 1S.13; 18.43: 
21,15, FESTIVAL — S,45: 11.13: 1.1.29; 
t«; ;s,3-5: El. ta grădlnâ — zs; favo-

! . . ; î ■
I

(Urmare din pag. I)

a evidențiat posibilitățile nelimitate 
existente In acest sens.

Tocmai da aceea, prlntr-o fireas
că dialectică a faptelor, rezultatele 
valoroase înregistrata in amenajarea 
atallerelcr-șeoală ■?! iii acțiunea de 
îmbinare a invățămintulul cu munca 
productivă scot In evidență ți defi
ciențele existente. Pe parcursul anu
lui au fosl întreprinse numeroase 
măsuri menite să asigure tuturor ate
lierelor o structură și un profil cores
punzătoare cu cerințele economici. Cu 
tonte uccstea. unele școli din județe
le Arad, Bacău. Cluj. Iași. Mureș și 
altele aratâ că ritmul de amenajare 
a ateliereior-școală a râmas mult In 
urma necesita!llor și posiblllta(ilor 
Iacale. Fără a mai vorbi de faptul că 
din numărul total nl ateliere
lor școlare, aproape o clr.clma 
Tint profilate pe lăcătușerlc. aproxi
mativ 22 la su‘3 nu pro'll de llmplă- 
rie. Iar croitoria, lucru! de mină, gos
podăria și menajul înregistrează cir
ca 37 la sută ;-numai 4 la rată din
tre ateliere sint dln^domenlul elec
trotehnicii. ceva mai mult de 3 la sută 
din cel al mecanicii fine, iar aproape 
menea proporții nu reflectă posibi
litățile existente. \ Ne-o demonstrea
ză. între altele. Județul Brașov. Ju
deț puternic industrializat l:i care 
din cele 21IS atellero-școală, numai 0 
sint profilate pe‘jmecanică, electro
tehnică șl mașini-unelle.

în sfirșlt. o analiză atentă a pro
blemelor referitoare Ia legarea șco
lii de producție va scoate in eviden
ță ș! existența unor aspecte de for
malism in acțiunea de patronare n 
școlilor de către întreprinderile eco
nomice. în decursul invesllgațillor 
noastre am intllnlț nu o dală situații 
de școli care Indicau drept ..patron" 
întreprinderi al căror directori. între
bați la rlndul lor. Indicau cu toiul 
altă școală. Nu e o raritate nici si
tuația clnd din bogatele „bilanțuri" 
de colaborare abia dacă rămin cile- 
va utilaje și mnșlnl-unelta trans-

- i’ t' ‘
RIT — 330; 10,45: 13.13; 13.43; 10.13: 
S9.39, GRADINA SELECT — M.
a Lupul negru : VOLGA — 10; 
11,29; 13.15; I®: M,K. FLACA.RA - 
IUI; 19; 20,15.
a Vedere tie pe pod : CENTRAL
- 9.25; IS; 13; 17.33: 25,13, BU-
CEOI — 13,59; U, ta gradina —
29,15.
a Dragoste șl amenzi : FLOREAS- 
CA - UJ9; 18: 2W).
a Desculț 1» parc « VICTORIA — 
9; 11.15; 13.25: 10: 18,29; 29,43.

., » De-aț R Harap Alb t TIMPURI 
'NOI — 9,K— 20,19 In continuare.
a Ferma din Arizona : FEROVIAR
- 9: 13,»: îs-, -ui,», melodia -
»; îs: .19,», modern - 9;
13,33; 13; 19,25. la grădină — 8J.
• Explozia albă i DACIA - 9: 

-■ 11,15: «.»; ic it.ui am
a URlmul tren din Gun HUI i EX- 

11.13: 13.23; 13:

desene animate

li uiumul tren , 
CEU3IOR — 8;
13.15: HSrSS.
q Program de

G1

ferate școlilor într-o accentuată stare 
de uzură. Incit, practic, folosirea lor 
nu mal este posibilă. De aceea, ac
țiunea de patronare a școlilor de

l
către întreprinderi, in unele județe, 
se realizează încă nesatisfăcător. E- 
xlstă încă 30W unități școlare — 2-î 
la sută — care nu slnt patronate de 
unitătl economice.

în lucrările pe secțiuni ale Confe
rinței Naționale a partidului au fost

■

■■
|

i’

j

7"”’ b.'.I f-V p. ‘ :ț î ‘ A ‘
ilustrate elocvent consecințele nega- 

_ ... live ale acestui gen de „dialog". In-
7 ia sută nu un pro'll complex. Ase- fructuos, formal dintre școală și uzi-
nipnl»n nreirtnirlII ,mi n^ielhl- nă. faptul CÎi numărul unităților CCO-

nomice care efectuează comenzi pen
tru ateliereie-școală șl asigură ma
teria primă necesară este încă mic. 
Nu Intlmplător nu reținut atenția 
intr-un asemenea context acele ca
zuri cînd uneie întreprinderi cu pro
fil de construcții, electrotehnică ș-a. 
cheltuiesc importante resurse mate
riale și de timp pentru recrutarea 
forței de muncă din cele mai înde
părtate zone ale țării. în vreme ce 
absolvenții școlii generale din chiar 
localitatea respectivă, lipsiți fiind de 
Instrucție practică în ateliere cu a- 
cest profil, se îndreaptă spre eu to
tul alte ramuri decll cele potrivii^ 
specificului economic a! județului din 
care fsc parte. Desigur, toate aceste 
aspecte nu slnt străine de faptul că 
din cele aproximativ 0 000 de cadre, 
care efectuează Îndrumarea practică

t-

.!

atenția

z-Jrl cînd uneie întreprinderi cu pro- 
cheltuiesc importan 
riale și de timp p

pentru copil — 10; 11.ÎS, Osceol»
- 11; 15,JJ; 10: 35,15 : DOINA.
a Jocul de-a moartea s GltlVrTA
- 8; 11,13; 13,îs; 15,«: 18,1»; sw, 
^■LAMURA - ■; 11.15: :3.33: ia: 
18.15: Z9.Î1.
o Aventuri ta Marea Neagră t 
URA - 16, la gritalnS - S0.13,
VtTAN - 18, la grădină — J5.15.
e 3Ia rea speranță albă : BUZEȘTI
- 13.M: 1E, la grădină - «,W.
a Compartimentul uclgașLlor — 
10: ia; H: 13:. 18.15, Rcbeca — 
nj> : CINEMATECA (sala Union). 
a Doamna șl vagabondul 1 UNI
REA — t3.!.5: ÎS.
o Felix Sl Otîlla : COTROCENI — 
15.39: 1*.
g Inima e un vinilor singuratic l

RUMUL SAIU1 — 15.SS: 17.45: 53. 
a 19 fete șl un marinar : PACEA 
- 15.45: IS: M,
a Robin Hood t FERENTARI — 
1M0: 1?.«; M. MUNCA — 15J3: 
18; M.13.

r cetățean
Scriitorul pledează, prin faptele pre
zentata, pentru dreptatea celor mulți. 
Flăcările care pusilesc castelul con
stituie simbolul pietrii orinduirli 
vechi. In paginile nuvelei, auto
rul aduce pe prim plan conflic
te sorinio reale, des’Jne umane 
veridice, creează un climat de 
mare tensiune. De altminteri, s- 
ceastă tehnică scriitoricească ca
racterizează cele mal izbutite mo
mente ele nuvelisticii sale. Astfel, 
intr-una din ele facem cunoștință cu 
tragicul sflrșit al unei slugi umili
te o viață întreagă, Inlr-alta cu via
ța ucenicului căruia nu-l rămlne de- 
cit himera urtor vise, sau cu poves
tea anarhistului care proferă mize

riei, moartea.
■ Realismul carac

terizează șl o- 
perele de Inspira
ție istorică ale a- 
restul scriitor. Cu 
deosebire se cere 
menționat In a- 
cest sens roma
nul său consacrat 
răscoalei popu
lare conduse de 

Budal Nagy Antal, o frescă a ridi
cării revoluționare a maselor popu
lare. a țăranilor romârd șl maghiari 
din Transilvania împotriva asupririi. 
Romanul edifică., totodată, o Imaglrje 
concludentă a evenimentelor șJ frfepj 
mlntărilor sociale din acea epocă.

Sipos Domokos a fost un scriitor 
cu rare calități artistice și umane, 
caro a Încredințat tiparului convin
gerile sale de pe pozițiile umanis
mului și ale realismului critic. E- 
roli săi, trăind Intr-o înaltă tensiu
ne. In confruntări dramatics, nc a- 
mintesc de personajele lui Maxim 
Gorki, de țăranii răsculBțl al Iul Re- 
breanu. Răspunsurile pe care le o- 
ferâ Insă la întrebările pe care ?l 
le pun 'eroii săi nu slnt întotdeauna 
destul de clare, ceea ce se explică 
prin faptul că nu a ajuns Ia Înțe
legerea misiunii istortee a clasei 
muncitoare.

Omagiind opera iul Sipos Domo
kos — din care a apărut o selecție 
Iu ultimii an! și șste in curs de pre
gătire O relegere vastă, îngrijită de 
editura „ Kriterion" din Bueurești 
— omagiem o activitate literară 
valoroasă, dttdlcntă ridicări! spiri
tuale șl sociale a poporului, me
moria unul scrlilor-celățean. a unul 
autor care a ilustrat prin opera sa 
virtuțile realismului artistic, care 
și-a ridicat glasul In apărarea celor 
obidiți, mllltlnd pentru unirea in 

descrise. în.’ nuvela luP.ta împotriva nedreptăților so-

Ar fi avut acum (J0 de ani. A fost 
un mare seriilor care a încercat, in 
scurta lui viață, să înfrunte furtuna, 
acea furtună înnoitoare, care presu
pune nu o dată jertfa in numele 
viitorului. Viața și activitatea lite
rară ale lui Sipos Domokos au fost 
consacrate unui viilor mal bun, mal 
luminos șl noi, contemporanii, gă
sim un exemplu de urmat in lupta 
sa perseverentă. Curajul de om șl de 
scriitor a crescut din aceeași rădă
cină, din dragostea pentru popor, 
pentru pămlnlul natal, din Idealul 
luptei pentru dreptate socială.

Născut la 4 august I8®2 la Tirnă- 
venl, după Încheierea studiilor li
ceale Ia colegiul „Belhlen Găbor" din 
Alud, încearcă 
să-și câștige e- 
xlslența cit mai 
grabnic In dife
ri? °Se "boa^ 80 de ani de la nașterea 
care li va curma 
firul vleț.11 atit 
de timpuriu, l?l 
anunță prezen
ța și Sipos Do
mokos este ne
voit să se Întoarcă 
In orașul nataL Aici se avlntă in 
viitoarea vieții politice din acei ani 
de mari frămlntări sociale, propagă 
idei revoluționare, militează pen
tru unitatea frățească a romănllor, 
maghiarilor ți a nașilor. Ca scriitor 
se afirmă pentru intiia dală in 1821, 
ciștlgind cu două ni'.vclo ale sale 
un concurs literar organizat de cele 
mai Importante reviste literaro ale 
vremii. După acest debut va pu
blica scrieri In proză din care răzbat 
puternice accente de critică socială, 
de demascare a orlndulril burghezo- 
moșlereșll. în ultimii ani nl vieții 
va publica zguduitoare confesiuni 
lirice. în decembrie HS7, intr-un 
moment de apogeu al geniului său 
creator, moare; la vlrsta de 33 de 
a:il, !ăs!ndu-ne totuși o operă 
care II înscrie între cel mal valo
roși creatori ni literaturii maghiare 
din România. O operă care so afirmă 
și astăzi viguroasă șl interesantă. 
Cum se explică puterea ci de con
vingere nrUstlcă ?

Sipos Domokos a fost un scriitor 
cu o structură psihică extrem de 
sensibilă, un talent cu un tempe
rament vulcanic. Experiența sa de 
viațfi, trăirile sale l-au determinat 
să urască drindulrea burghezo-mo- 
șlerească. încă din primele sale nu
vele apar pregnante preocuparea 
pentru a prezenta fiorul dramatic nl 
evenimentelor. încercarea de a de
termina cititorul să participe la e- 
venlmentele descrise. în nuvela ■ , , • .
„Castelul In flăcări" descrie, bună- cta!o’ a asupririi, a românilor ți 
oară, egoismul șl tirania unul grof maghiarilor, laolaltă, 
maghiar care exploatează In modul 
cel mal relncen țăranii maghiari. MARKI Zoltân

lui Sipos Domokos

definitiv, in 1913,

■fl-

ȘTIRI CULTURALE
S-a Încheiat cel de-al II-Icb 

Concurs național ol filmului de pro
tecția muncii. La concurs au parti
cipat studiouri cinematografice, clne- 
cluburi și centre documentare care 
nu prezentat 128 de pelicule. Pentru 
filmele cineaștilor profesioniști au 
fost acordate „Premiul special al 
juriului" pe!IculeK>„Prețul luminii1® 

‘ '*?. reailzal de,;;pțudio'W? cinematografic'
i

a elevilor, o treime nu au gradul co
respunzător de pregătire practică.

Asemenea deficiențe se cer ■ pretu
tindeni Înlăturate eu maximum de 
operativitate i și eficiență. Caracterul 
sistematic al Invățămlntulul nostru, 
exigențele lui do continuitate șl e- 
chlllbru organic presupun un 
total intre funcțiile și obiectivele „— 
iii și intre obiectivele de importanță 
Istorică pe care șl le-a asumat -s-

acord 
le șco

clctaica noastră socialistă. Mal Intll 
se impune generalizarea urgentă a 
acțiunii de paironarc a școlilor, ast
fel Iric't. in lumina Indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. flecare 
întreprindere mare să patroneze un 
liceu ți dtevn școli de 10 ani. Iar 
celelalte întreprinderi cite o școală 
de cultură generală. Sarcini de o 
acută actualitate slnt șl amenajarea 
la un nivel corespunzător de dotațle 
tehnică și de organizare a tuturor a- 
taiiereior-școalft prevăzute pentru a- 
nul In curs, in acord cu profilul tor
ței de muncă specific fiecare! zone, și 
mobilizarea cetățenilor de diferite 
profesii ș! virate la dotarea, repara
rea și Întreținerea prin muncă patrio
tică a acestor atellerc-școală. Aciua
ta perioadă de vacanță poate și tre
buie să fie din plin folosită pentru 
desăvirșlren întregului proces de asi
gurare a bazei maieriale necesare li
nei Brilvliăp cu puternice consecin
țe educative și economice. >

t

lemnstșl

’r Gură
comun cu Andrei Izbășoiu, iar Pre
miul I fUmului „Responsabilități Ig
norate" (studioul „Al. Sabla"), In 
regia lui David Rcil

Ce! mai bun film creat de cineaștii 
amatori a fost considerat „Aspecte 
privind protecția muncii pe șantie
rele de construcții industriale", reali
zat de Centrul de documentare teh
nică al -Ministerului Construcțiilor 
Industriale.

Au mai primit premii șl mențiuni 
studioul „Anlmafilm", precum ?! 
clneciuburlle Ministerului Minelor,

iii „Responsabilități ig- 
loul ,jAL Sabla"), In

a PrBciruțiLl : VIITORUL — 15.43; 
18; 13,19.
a O afacere : GLORIA — 9: 11,13; 
i:.m: ia; ia,is; an
a Pădurea pierduta : COSMO8 - 
13,83; 18: 35J3.
a Trei din Virginia : AURORA — 
is.39; 13: 13.33: 13:.®,3O, la artdlnă
— M. TOMIS - 9J3: 12,13: 15: 
17,45. la grădină - 19.39.
a Pentru că se iubesc : PRO
GRESUL — 15.85; ii: sa,13.
a Casa de «nl> arbori : OIULEȘn
— 13.2S; ÎS: 53.29. MIORIȚA — 19: 
13.»: 15: 1740; M.
a Steaua Sudului s CRÎNGASI — 
19.3.5: 19; 29.13.
a Asta-seară dansăm In familie : 
Rahova - ia; ss.13.
a Mărturisirile unul comisar do 
poliție făcute ui repu
blicii 1 MO R — 15.20: 18, la 
grădină - 
a Ancheta 
POPULAR

s n

i Ia hotel Excelsior t 
1SJ9; 10: 19.15.

4
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Petrolului șl Geologiei, Casei de 
cultură a sindicatelor din Buâu, 
Șantierului naval Oltenița și altele.

Pe litoralul Mării Negre s-a deschis 
„Tirgul pionieresc — Mamaia *72". 
Slnt expuse numeroase țesături, cu
sături, broderii; obiecte din fier, 

sticlă realizate In ateliere 
.•cercurilor plonlereștl,rti,e 

e Argeș, Bacău, Ca- 
n^Galațlfrttilomlța. Cbff- 
Munlc’.piul București.stanța și

La Căltaiănejtl, Govora șl Olăneștl 
s-au desfășurat, joi seara, spectaco
lele Inaugurale ale celei de-n 4-a 
ediții a festivalului „Clnlecele Oltu
lui". Și-au dat concursul 30 de tineri 
Interpret din Județele Harghita, Co- 
vasna. Brașov, Sibiu, Vîlcea șî OH 
care au prezentat cintece. datini și 
obiceiuri specifice zonelor folclorice 
străbătute de acest riu legendar al 
țării.

(Agerpre®)

a HCM de legile Buh mări s ARTA
- 1W3: 1». ta grădină - î#M 
a r, II. la munte șl la mar» I 
LAROMET —>1.3.309 17.»: 15.».

teatre
a Teatrul aatiric-muzlcat „C. Tfi- 
naso" (la grădina Boema) ; Trfls- 
nltul men drag — S0, (la Arenele 
Romane) : Șl femeile Joacă fotbal 
- «.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" i Pe plaiurile Mioriței
- 23.

In același timp, se cer elaborate este depistarea tuturor acestor po-
șl Introduse in invățămlnt toaie nor- slbliilăți și crearea filtoro de același
motivele necesare unei continue per
fecționări a școlii, pe măsura pro
ceselor sociale caracteristice istoriei 
noaslre contemporane. în adunările 
comuniștilor care au precedat Con
ferința Națională, in lucrările pe 
secțiuni ale acesteia nu fost formu
late nenumărate observații, propu
neri și sugestii consacrate partlclpă-

gen pentru ca viitorul ari — primul
■ an școlar după Conferința Națională 

din Iulie *72 — să debuteze sub cele 
mal bune auspicii.

Este, de asemenea, necesar ca fac- 
ndere să analizeze te- 

unel 
agri-! 
școlii

rii efective a elevilor ta activitatea 
productivă, Instituirii generalizate in 
școală a principiului învățăturii pe 
baza muncii. Desigur, pentru aplica
rea efectivă a acestor indicații, de 
Însemnătate majoră pentru destinul 
profesional al actualilor elevi, se cere 
depusă o activitate intensă, mnlură, 
cu un acut simț nl perspectivei. E 
de la sine înțeles că unele probleme 
necesită timp pentru rezolvare. Exis
tă Insă in multe dintre Întreprinde
rile noastre Industriale fluxuri teh
nologice In desfășurarea cărora pot 
fi atrași, fneă de pe acum, cu bune 
rezultate și elevi din ultimele clase 
ale școlii generale sau din licee ; 
există, da asemenea, posibilități ca 
elevii anilor mari din școlile profe
sionale. de pildă, să alterneze activi
tatea țle pregătire teoretică cu pe
rioade de cltova ore de participare 
in procesul de producție. Ceea re se 
Impune acum. In perioada vacanței,

Este, de 
torll de rflspu.-----  __ ---------
ttielnic posibilitatea organizării 
pregătiri obligatorii de practică 
eolî pentru toți absolvenții 
generale care rămin în mediul ru
ral. Accentuarea dementelor d@ 
profesionalizare, corelarea în mal 
mare măsură a pregătirii practice a 
elevilor cu nevoile de cadre ale uni
tăților economico impun, totodată, ca 
tuturor liceelor agricole să li se re- 
parUzeze, incepind cu anul viitor, 
suprafețe de teren, efective de ani
male, tractoare, mașini și Instalații 
Egricoie pentru organizarea exempla
ră a fermelor școlare, in așo fel in
cit acestea să permită ca lucrările 
agricole să fie executate in exclusi
vitate de către elevi. In același timp, 
toate școlile de cultură generală din 
mediul -urni vor trebui să albă ioturi 
agricole corespunzătoare activității 
practice a elevilor.

Iată dțeva din problemele de ma
joră însemnătate ce trebuie să se 
afle pe agenda de lucru a școlii. Ne
cesitatea ca școala să se apropie de 
producție, să asigure nu numai o 
temeinică Instruire a elevului, dar 
și pregătirea lui practică pentru 
muncă ș! viață, multiplele obiective 
d» lucru ale școlii configurate cu 
claritate In Conferința Națională a 
partidului, pun in fața ministerului 
de resort, a conducerilor școlilor, a 
întreprinderilor economice, consili
ilor populare, a tuturor faclorilor 
șl organismelor educaționale sarcini 
de mare răspundere. In a căror du
cere la îndeplinire nu trebuie admi
să nici o Intlrzîere. In 053 fel Incit 
In noul an școlar, de care ne mal 
despart doar elteva sâptămlnl. să fie 
create" condițiile necesare unei pu
ternice Integrări a elevilor In acti
vitatea practico-produdlvă 1

•
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CORESPONDENȚĂ DIN CAIRO
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COMITETULUI CENTRAT
rAE PARTIDULUI COMUNIST SUD-AFRICAN

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului John Marks, pre
ședintele Partidului Comunist Sud-Afrlcan, membru al Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului Congresul Național African din Africa de 
Sud, exprimăm partidului dumneavoastră sentimente de a’dlncă compa
siune și sincere condoleanțe.

2 august 1972

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de M
Vicepreședintele Consiliului do 

Miniștri, Gheorgha Rădulescu, a 
primit joi dimineața delegația agri
colă din Republica Populară Chine
ză, condusă de Sa Făng, ministrul’ 
agriculturii șl silviculturii, care ®a 
află intr-o vizită In țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării In domeniile agriculturii ®1 sil
viculturii Intre Republica Socialista 
România șl Republica Populară Chi
neză.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
,.jto-o atmosferă cordială, tovărășeas

ca. au participat Angelo MIculcscu. 
ministrul agriculturii. Industriei 011- 
mentare și apelor, și Gheorghe Mol
dovan, adjunct al ministrului.

A fost prezent Cian Hal-fun. am
basadorul R. P. Chineze Ia Bucu
rești.

*
în aceeași zl, tovarășul Gbeorghe 

Rădulescu a primit pe secretarul fe
deral pentru finanțe din R.S.F. Iu
goslavia. Ianko Smole. care, la In- 
vîtația ministrului finanțelor, se află 
In schimb de experiență ln țara 
noastră.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte financiare ale colaborării și 
cooperări! economico dintre cele 
două țări.

La primire, care s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. n participat Florca Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. (Aserpres)
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT:

CONSTANȚA
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Un prim bilanț al 
„serbărilor mării"
Debutlnd luni seara, ediția din a-

cest an a „Serbărilor mării” a în
scris pe imensa scenă aș Litoralului 
estivnl manifestări dintre cele mai 

-_2___ ;______ |
lăștilor la Constanța, 
folclorice ta Mamaia.

atractive. Primul bilanț un car
naval al ini

icole foispretai__  ___ ...,
Eforie șl Mangalia, două specta
cole de varietăți pe stadionul mu
nicipal din Constanța, (cu 1 SOO de 
artiști amatori șl profesioniști), o 
gnlă de fiime umoristice, inaugura
rea „Muzeului Mării". Partlcipanțl : 
peste 300 000 localnici, turiști ro
mâni și de pește hotare. O știre de 
ultimă oră : organizarea unui con
curs de frumusețe rezervat tuturor 
turistelor de pe litoral.

60 milioane lei 
pentru frumusețe 
întrecerea socialistă pentru în

frumusețarea satelor șl orașelor di 
județ se află ln plina desfășurări 
In acest / ___  _ __
cutat, prin muncă voluntor-patrio- 
tlcfl, lucrări In valoare de pestc~60 
milioane lei. în fruntea Întrecerii 
se află orașele Slatina șl Corabia, 
comunele Bucinlșu, Vișina, Izbiceni, 
Dobrostavcni, Vcrguleasa, Grădi
nari.

lor din
. ■ -•CsE0-

nn. pitta aram s-au exe-

:MURE«

S'.

PRAHOVA

în atenția 
posesorilor 

de autoturisme

grafie, punctul muzeistic are peste 
1 (TOO de piese, unele dintre ele, ca, 
de pildă, uneltele din epoca de pia
tră sau din cea a bronzului șl fie
rului nu o maro valoare documen
tară. Ele atestă continuitatea unei 
vechi comunități umane pe aceste’ 
meleaguri. Slnt înfățișate, de ase
menea. realizările economico șl so- 
clal-culturale de nici în anii con
strucției socialiste. Multe exponate 
aparțin profesorului Onorlu Stoica, 
un pasionat colecționar de docu
mente Istorice,

BRAȘOV

Joi s-au deschis la București lu
crările unei mese rotunde pe tema 
„Rolul calculatoarelor in procesul de 
lnvățămint".

Organizată de UNESCO șl Mi
nisterul Educației șl învățămlntulul, 
reuniunea ișl propune să dezbată o 
sferă largă de problema privind uti
lizarea calculatoarelor ln procesul 
instructlv-educaUv și ca instrument 
de decizie șl organizare științifică a 
invățămlnlulul.

Participă expert! din Belgia, Bra
zilia, Cehoslovacia, Franța, India, 
Iugoslavia, Japonia, România, Sin
gapore, Spania, S.U.A., U.R.S.S.

După ee a salutat pe participant!!

la lucrări, Mircea Maliții, ministrul 
educației, și Invățămlntului, a ară
tat că aceasta manifestare, cnre se 
Înscrie in programul de colaborare 
dintre România șl UNESCO, oferă 
posibilitatea. unul util schimb de o- 
pinii și experiență în domeniul 
folosirii mal largi a calculatoarelor 
in InvățămtnL

Au luat apoi cuvlntul E. Prab- 
hakar, reprezentantul directorului 
general al UNESCO, și dr. Dra- 
goș Vaida, președintele reuniunii.

Lucrările acestei manifestări con
tinuă.

(Agerpres)

... . - , j’.». ... <- • ; ....... j
O veste burtă pentru posesorii do 

autoturisme : uzina „Victoria” din 
Floreștl a asimilat și introdus in 
fabricația de serie noi tipuri șl di
mensiuni de anvelope. Aatfelj a În
ceput producția anvelopelor radiale 
șl convenționale pentru autoturis
mele .JrTat ©0“ șl „Flat 125«, „Sim- 
ca — 1 DOT", .„Trabant” (tonte tipu
rile) și allele. Tot aid vn începe 
să se producă — In premieră pe 
țară — anvelope radiale fără ca
meră de aer. Prin continua diver
sificare a producției, unitatea din 
Florești n ajuna să fabrice ln pre
zent peste S3 de tipuri de anvelope 
radiole șl convenționale, solicitate 
atit pe piața internă, cit și Ia ex
port.

Cu și fără „poantă", 
dar... drept la țintă!

La Casa de cultură a sindicate
lor din Tg. Mureș s-a deschis o 
expoziție cu peste 2OT de caricaturi 
dintre cele mal bune apărute in 
ultimul timp in gazetele de perete 
și satirice din Întreprinderile și in
stituțiile din județul Mureș, Lucră
rile abordează probleme ale eticii 
și echității sodnliste, ale calității 
produselor, disciplinei muncii etc. 
însoțite de un text cu sau fără 
„poantă", ln proză sau ln versuri, 
desenele satirice combat atitudini 
înapoiate, contribuie Ia educarea 
oamenilor muncii Cu alte cuvinte, 
Iși ating ținta 1

O casă â științei 
și tehnicii

La Brașov se construiește o casă 
a științei șl tehnicii pentru tinere
lul din localitate. Ea va cuprinde 
un club, spații pentru expoziții, o 
salft-ntenou pentru diverse festivi
tăți, săli de documentare, biblio
tecă. săli pentru cercuri de radîo- 
tehnlcă, automobilism, rachete, ae- 
romotielism. automatică, ciberne
tică. Ln ridicarea noii clădiri, iși 
aduc contribuția prin muncă vo- 
luntnr-pairlotică. numeroși tineri 
brașoveni, viitorii săi beneficiari.

BOTOȘANI

Punct muzeistic
sătesc

în gatul Damlan s-a Inaugurat 
un punct muzeistic. Dlspunind do 
secții de Istorie, arheologie și etno-

în gatul Damlan s-a
- —inct muzeistic.

Ștrandul elevilor
La liceul „MIhal Emlnescu" din 

Botoșani s-a dat In folosință un 
Btrand al elevilor, primul de acest 
fel din județ. Ștrandul a fost-con
struit prin munca voluntar-patrio- 
iică a elevilor, părinților și cadre
lor didactice. Bazinul ștrandului, cu 
dimensiunile de 34/13 metri, adin- 
clme plnă la 3 metri, 8 culoare șl 
dușuri, permite organizarea In bune 
condiții a concursurilor de nâtație. 
La același liceu se află in con
strucție o solă de sport șl se ame
najează două terenuri de baschet, 
unul de volei și altul de handbal.
strucțle o salft de sport șl 
najează două terenuri de

® SPORT •JSPORT e SPORT o SPORT.e SPORT o SPORT o SPORT o. SPORT o SPOR >ORT
5®

TREI ZILE, PE ARENA „PROGRESUL"

Mfct» Jm©
“ * - ■ •sraol ' l KA-t'A ■; “l" at.-se. VL^***’-

tai; irAh'fjt

După cum Iubitori! de sport știu 
prea bine, echipele de tenis ale 
României și Australiei disputa, Inaa- 
pind de astăzi, una dintre semifina
lele interzonale (poat~ — ■ 7- 
slonanta :) din cadrul celei de-a 61-a

iHâSM, uol ' t

f-'CT'
liuflt.

Cronica ssI®g

În cîteva rînduii
c CALAIUE. Astăzi (oro 10), inli

ne și polmiîne, la baza hipică din 
Calea Plevnel, concurs Internațional 
de călărie (probe de obstacole). Par
ticipă echipele’ Bulgariei, Cehoslova
ciei, Iugoslaviei, Ungariei Romft-

valoarea celor 
două formații, In principal a jucă
torilor titulari, cunoscut! In lumea 
întreagă, se poate spune că medul A &X.  -S-D _ _v. s-lstA-iLi’_
- - --------.------------------------- ------------------------ -------------- 1
șansă o are, bineînțeles. echipa 

------- noastră. în arest sera însă sintem 
ti este tentați gă-1 acordăm mni multa drep-
gazdă tata Iul Tiriac t,va fi un meci greu.

• y.ca.fț'- kt. UK1
ite cea mai pa-! se anunță foarte echilibrat. Prima 

- ’-Ta,-,——
ediții a „Cupei Davls". în vederea 
mult așteptatei confruntări, totul este 
gata; la arene „Progresul” — 
de tradiție a unor asemenea con- 
fruntari — terenurile („centralul” șl 
cele de antrenament) au fost minu
țios pregătite, capacitatea tribunelor 
este acum aproape triplă (peste 4 54MJ 
de locuri). Practic, jucătorii au pus 
șl el punct pregătirilor, de acum ne- 
rămlnindu-Ie dedt să se concentreze 
cu toată atenția pentru șl în lupta 
de pe teren.

Lotul Australiei — condus la 
București de unul dintre foștii mari 
jucători de tenis din „Tara canguri-- 
lor", Neale Fraser — cuprinde pe 
Mal Anderson. Colin Dlbley. John 
Cooper șl Gcof Masters. Primii trei 

,L slnt la ora actuală cel mai ln formă. 
Imbinihd (șl tocmai prin aceasta 
dlnd putere echipei) experiența ma
rilor concursuri cu vigoarea, cu po
tențialul fizic : Anderson are prima 
calitate. Cooper și Dible,v le „curmi- ‘ 
Irsază” pe celelalte. Din echipa 
României, ni cărei căpitan nejucător 
este prof. Stefan Georgescu, fac 
parte Iile Năstase. Ion Tiriac (ca ti
tular 1). Petre Mărmureanu șl Ion 
Sântei (rezerve).

Sosirea la București (Ieri la nmla- g-Tjț | * ’r*»'1""-'1 a'8'-■’* ' _ B a ___ « _
zul Matt Hareiqu 
bilă și efectuarea tragerii la sorti a 
partidelor de simplu. Azi, Ion Tiriac 
11 vn Intilni pe Mal Anderson, iar ln 
continuare Iile Năstase vn juca In 
compania lui Colin Dibley.

® PRIMELE PARTIDE DE 
SIMPLU, ASTĂZI DE LA 
ORA 14,15

© BILETE NU MAI SINT I VA 
INVITAM IN FATA „MICI
LOR ECRANE”

#

arbitrului principal — suedfl- 
itt Hașelquist — a tăcut posl-

soldat cu victoria noastră la limita : 
3—2-...). deelt Iul Ntatase. optimist 
fără rezerve (..5—0 pentru Româ
nia"). Oricum, este foarte bine că 
arabil noștri mari sportivi șlnt in 
același gînd. dorind — cum au fă
cut-o de atlten ori și plnă acum — 
să lupte din răsputeri pentru un nou 
succes de prestigiu ai tenisului ro
mânesc.

Dacă logica și ca leu iele hlrtlcl 
vor fi respectate — afirmă unii spe
cialiști — s-ar putea să asistam la o 
finală Inedită a „Cupei Davis”, o fi
nală intre echipele României șl 
Spaniei, ambele de mal mult timp 
pa urmele faimoasei ..Sntatle'ro do

arșlnt”. Referitor la cealaltă semifi
nală kilcraoruita (Spania—S.UA.). ce 
so desfășoară tot ln aceste zile, ln 
Barcelona, pronosticurile vizează iin 
succes al spaniolilor. Soarta intllnl- 
rli, se spune, depinde de participa
rea fostului profesionist spaniol An
dres Glmeno, absent de la meciul 
cu Cehoslovacia. Glmeno poale să-1 
învingă pe al doilea jucător ameri
can (pe Gorman sau Salomon) ; 
este posibil să clștlgo chiar șl la 
Smith, care este mai puțin sigur pe 
terenurile de" zgură; Decisiv rămlna. 
totuși, aportul lui Manuel Orantcs. 
Oricum Insă. Spania pornește favo
rita..

în acesta trei zile — do azi plnă 
duminică — pe terenul de la ..Pro
gresul" vor exista, nu încape Îndo
ială, momente numeroașe de tenia 
de înalta clasă, pe măsura talentn- 
țllor competitori. învingători li do
rim pa tensimanil noștri i Indiferent 
dacă va flj inedită sau nu — o finală 
a „Cupei Davls" la București hr în
semna un nou titlu de glorie pen
tru sportul românesc.

Ion Ol’MHTRlU■■■
P. S. — Acelora dintre cititori care 

au telefonat Ieri la redacție, Intre- 
blndu-ne unde se mal găsesc bilete 
de intrare (șl, bineînțeles, tuturor 
celor dornici să vizioneze meciul 
România—Australia) le comunicăm 
că biletele s-au epuizat Totuși, 
„necazul” nu-l prea maro : prevă
zătoare, parcă, televiziunea trans
mite în direct șl ln întregime toate 
cele clnd partide, vineri, slmbăta 
șl duminică. Nftstase. Tiriac șl 
coechipierii lor vă invita, deci. In 
fața „micilor ecrane

sfâdlorfol Bis-’ .

nați pentrtr Jocurile Olimpice. Rezul
tatele dta pruna zi au fost in majo
ritatea probelor excelente. Iată d- 

*,teva, dintre acestea : LOT in -^ Taylor 
(S.U.A.) 10’T T0 ; Înălțime — Tărmalc 
(U.R.S.S.) 2,21 tn ; 403 m plat — E- 
vans (S.U.A.) S3'’ ; suliță - Grlmnez 
(Norvegia) 84.G0 m : 1 30'9 m — Vasala 
(Finlanda) TtM’rt/lO ; greutate — 
Woods (S.UA.) 21.01 m. o CICLISM. 
La Marsilia s-au încheiat campiona
tele mondiale de ciclism pe pistă. în 
finala probei feminine de viteză, Ga
lina Ermolaeva (U.R.S.S.) a Lnrre- 
cut-o pe olandeza W. Brinkoff. La 
urmărire Individuals, victoria a fost 
obținută de sovietica Tamara Garku- 
șlna. Cursa de viteză rezervată pro- 

Igțanului 
l-a in- 

manșe, 1 
»n. Engl' 
t pentru

" • , if
în după-amtaza zilei de 3 august 

a părăsit Bucureșilul delegația Minis
terului Afacerilor Externe belgian, 
condusă do ambasadorul Etienne Dn- 
vlgnon. directorul general al afaceri
lor politice, caro, la Invitația Minis
terului Afacerilor Externe, a făcut o 
vizita In țara noastră Ln perioada 20 
Iulie — 3 august

J/ADbleEațla belgiană a avut Convo?- 
«0 VAniie Gllga, adjunct ol ml!- . .... extcrEle_ Cu QCejt

____  __  fectuat un schimb de pă
reri Ln legătură cu evoluția relațiilor 
bilaterale, precum și asupra unor as
pecte ale situației internaționale ac
tuale, Îndeosebi cu privire ta confe
rința europeană pentru securitate șl 
colaborare. La convorbiri nu partici
pat, din partea română. Alexandru 
Lâzăreanu. ambasadorul României ln 
Belgia șl Luxemburg, funcționari su
periori din M.A.E., tar din partea bel
giană ambasadorul Jacques Graeffe, 
director In M.A.E. belgian, și Jan 
Adrlaenssen, ambasadorul Belgiei Ia 
București.

i

LA I.I.S. „TEXTILA" 
DIN GALAȚI 

Se dezvoltă si se 
modernizează filatura
GALAȚI. — (Corespondentul

„Sclntell", T. Oaneea) t Colec
tivul de muncă de la Întreprin
derea „Textila" Galați desfășoa
ră ln aceste zile o intensă acti
vitate pentru efectuarea probe
lor tehnologice la noua capaci
tate de producție — dezvoltarea 
șl modernizarea filaturii A.

— Pentru scurtarea termenu
lui de punere In funcțiune șl, 
totodată, pentru realizarea cit 
mai grabnică a parametrilor 
proiectați, eforturile tuturor ce- 
îor care contribuie ln finalizarea 
Investiției — ne spunea tova
rășul Inginer loan Georgescu, 
directorul tehnic al LLS. „Tex
tila" din Galați — slnt orientate 
in direcția executării cu maximă 
eficienta a probelor tehnologico, 
a reamplasărll ringurilor și 
montări! altora. Fină în pre
zent Blht montate șl se află ln 
probe tehnologice două noi linii 
de bataj. Au intrat, totodată, in 
funcțiune 20 de carde recent 
modernizate, produdnd ln pre
zent aproape fa capacitatea pro
iectată. Noile mașini ?! utilaje 
care vor duce ia dezvoltarea s! 
modernizarea filaturii gălățene 
vor atinge parametrii proiectați 
plnă la sflrșltul trimestrului 111 
din acest an.

aplicate înNoile tehnologii 
ultimul timp la secția a doua a 
fabricii „Flamura roșie" Sibiu, 
dar mai ales, Investiția de pasiu
ne șl măiestrie a muncitori
lor .ți tehnicienilor de aici au 
dat un plus de frumusețe șl 
grație celor aproape două mi
lioane de flori artificiale reali
zate ln primele 7 luni ale anu
lui. Acest fapt n-a trecut neob
servat de numeroșii beneficiari 
interni șl externi : în condițiile 
in care sarcinile de export ale 
fabricii sini de trei ort mal 
mari ln acest an 
ponderea acestor p

lumul exportului a crescut pen
tru următoarele 5 luni ale anu
lui ia aproape 3d la sută. Apre
cieri deosebite cu privire Ia ca
litatea florilor artificiale — 
„Flaro” — livrate au fost primite 
de da numeroase fii me importa
toare din Suedia. Angilaj Siria, 
R. F. a Germaniei și altele. Sini 
elogiate modul Ingenios șl (idei 
ln care sini reproduse modelele 
florilor naturale, coloritul șl 
ch!ar.J parfumul acestora.

în fotografie : clteva din ,grft- 
dlnăresele" secției de flori arti
ficiale F’laro".

șina. Cursa .— . .
fesionlștilor a revenii beli 
Robert van banker. Acosta I 
vin*;, in finala de două manșe, pe 
australianul Gordon Johnson. Engle
zul Hugh Porter a devenit pentru a 
treia oară campion mondial ln profe-

■ - ’ r ’ idivi-
_...... .„jTtalfc,

pe fostul recordman mondial al orei. 
belBionul Ferdinand Bracks. ® LA 
J. O. DE LA aWNCHEN, Cuba 
vn fi reprezentată de o delega
ție de 140 de sportivi care vor parti
cipa la 14 discipline. Specialiștii acor
dă cele mai mari șanse atleților și bo
xerilor, care pot cuceri clteva medalii 
olimpiec. o TENIS. — La Brookline 
(Massachusetts) are loc un turneu 
Internațional de tenis rezervat Jucări 
torilor profesioniști. în primul tur a 
fost înregistrată o mare surpriză : 
americanul Bob Lulz l-a eliminat cu 
4—6. 6—1, 7—6 pe australianul John 5 
Newcombe. Alte rezultate : Plllci 
(Iugoslavia) — Stilwell (Anglia) 6—1, 
6—1 :Okker (Olanda) — Maud (Re- ..... ... -;U0_2;|

____ _____ Taylor (An-
(S.U.A.) 3-6,' 6—4? 6—2.

Bratislava a 
sorți pentru

treia oară campion mondial ta pr 
slonlștl ln proba de urmărire ind 
duoiă. Porter l-a întrecut ln fii

publica Sud-Afrleanfl) G—3, 
Pasarell (Porto Rîco) — Taylt 
glia) 7—6. 0—4 ; Laver (Australia) — 
Richey (S.U.A.) 3—E "-«**•
o HANDBAL. — La 
avuț loc tragerea la
noua ediție a „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin. Echipa 
Universitatea Timișoara va Intllnl în 
primul meci echipa franceză Stade 
Pessarats. Spartalc Kiev, deținătoa
rea trofeului, va juca direct în turul 
doi. Jocurile din primul tur urmează 
să albă Ioc plrtfi la 10 decembrie.

*
Joi a sosit Ia București o delega

ție a Procuratorii Republicii Socia
listo Federative Iugoslavia, condusă 
de dr. Panta Marina, procuror pu
blic unional al( R.S.F. Iugoslavia, 
care ne vizitează țara la Invitația 
conducerii Procuraturii Republicii 
Socialiste România.

La sosire, oaspeții au fost Inlim- 
plnați de procurorul general, Alexa 
Augustin, și de alte cadre de condu- 
cerp din Procuratura generală.

★

Un grup de tineri blhoreni Îndră
gostiți de literatură, folclor șl artă 
plastică, membri ni societății lilernr- 
artlsllce „Speranțe Blhorene1’, n 
pornit Joi din Oradea spre Munții 
Apuseni Inir-o interesanta expedi
ție științifică. Membrii expediției vor 
străbate, timp de o săptămlnă, pote
cile Apusenilor, In scopul culegerii 
unor noi piese folclorice din satele 
acestei zone.

(Agerpres)

vremea
lc rl în țară : Vremea ®-a menținut 

frumoasă șl călduroasa in Dobrogea, 
Moldova și Muntenia și a devenit 
Instabilă In regiunile din vestul ță
rii și ln Oltenia. în cursul după-a- 
m Iezii s-au semnalat In aceste re
giuni frecvente descărcări electrice șl
averse de ploaie Însoțite de Intensi
ficări ale vlntuluL . Temperatura 
aerului la orele 17 oscila între 17 
grade la' Banloc șl 34 de grade la 
Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 august. In țară s Vremea 
sa va răci • treptat în toate regiunile 
țării, mal occ.ntuat in nord-vertul 
țării, ln prime parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea averse locale de ploaie înso
țite frecvent de descărcări electrice, 
îndeosebi ln Crișana, Transilvania. 
Maramureș și nordul Moldovei. Vin- 
tuî" va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 10 și 20 >3: grade, iar 
maximele. între 23 si 33 de ilrade 
Izolat vor fi condiții de producere 
a grindlneL In București : Vremea 
va fi ușor Instabilă, cu cerul schim
bător, favorabil averselor dupâ- 
amlaza. Vint slab plnă le potrivit. 
Temperatura in scădere ușoară In 
prima paria a intervalului.

Dacă Heluanul, cu modernul său 
combinat metalurgic ca se înalță in 
Imediata apropiere a deșertului, 
constituie inima industriei grele e- 
giptene, Meballa El Kobra, oraș si
tuat la întretăierea drumurilor din 
mănoasa Delta, a Nilului, reprezintă 
principalul centru .al Industriei de 
prelucrare a bumbacului. Aici, In
tr-un cadru natural, In care verdele 
crud al culturilor irigate se Împleteș
te cu policromia livezilor de mandn- 
rlni șl portocali, se află marile uzine 
ale Societății MISR — mlndria efor
turilor depuse de poporul egiptean 
pentru valorificarea unei importante 
bogății a țării- înzestrate cu utilaje 
modeme, uzinele, unde lucrează circa 
33 0'00 de muncitori, produc o gamă 
variată de fire, țesături, confecții 
care se burară de apreciere, atit în 
Egipt, cit și dincolo de hotare.

Am avut, nu de mult, prilejul să 
vizităm aceste locuri, să discutăm eu 
muncitorii, cu cadrele de conducere 
ale uzinelor. Am putut afla, astfel, 
că istoria Mehnllel, care se confundă 
in ultima ei parte cu istoria însăși a 
„aurului alb" egiptean, a cunoscut o 
evoluție din. cele mai rapide ln anii 
de după victoria revoluției din iulie 
102, industria prelucrării bumbacu
lui depășind lot ceea ce se realizase 
ln perioada anterioară.

Fină aram doua decenii, Egiptul 
care dispune de o bogată tradiție ln 
domeniul cultural acestei plante, nu 
realiza ln sectorul industriei textile 
deelt o producție în valoare de 7 mi
lioane do llî\. Aproape întreaga can
titate de bumbac brut era vlnduta 
peste hotare, cu excepția unei mici

buri de maro capaci
tate, „Djuro Djoko
vic!".

Programul de cerce
tări pe yillorli trei 
ani și Jumătate, că
ruia l-au fost alocate 
peste 8 milioane de 
dinari, constituie do 
fapt doar o secțiune 
a unul „macropro- 
lecl“ de dezvoltare a 
construcțiilor navale 
lugoslave- ® prevede 
efectuarea de cerce
tări asupra tuturor 
factorilor economici 
care au tangență cu 
Industria construcții
lor navale, stabilirea 
Blstemulul Informațio
nal optim pe ansam
blul șl subansamblu- 
rlie acestei industrii, 
accelerarea introduce
rii modalităților mo
derne de dirijare a 
procesului de produc
ție pe marile șantiere 

sporirii tonajelor de- naVale.
termină o reacție in q asemenea dezvol- 
lanț ln Întreg angro- (are a Industriei ma
nejul industriei nava
le a țării, dor și in alte 
ramuri Importante. 
Mutațiile pe care le 
antrenează slnt pro
funde, multiple

Intenția valorificării 
lor și potențialului e- 
xlstent, dar mal ales 
de la cerințele expor
tului — de la exigen
țele concepție! t mo
derne In materie de 
transporturi navale, 
de la necesitățile spo
ririi eficienței și ran
damentului lor gene
ral, paralel cu acelea 
ale scăderii prețului 
lor de cost

Demarajul pe linia

Două noutăți care 
s-au succedat la scurt superioare a resuree- 
lntcrval .de timp au 
avut darul. In aceste 
zile de vară, să atra
gă atenția nsupra 
namlculul sector al 
dustrieî iugoslave 
construcții navale.

Prima relevă 
șantierul do la Split 
s-a lansat hotărlt ln 
competiția contem
porană a „escaladării 
tonajelor", Incepînd 
pregătirile pentru con
struirea unul petro
lier de SiS IMJO de tone, 
cel dinții dlntr-o serie 
de cinci nave asemă
nătoare contractate. 
Aflăm și „detaliul”" că 
tot Splitul proiectează 
să realizeze un petro-- 
Iler de 5©3 (MM) de tone, 
proiect care a Intrat, 
de asemenea, ln faze 
premergătoare pregă
tirilor concrete.

Cea de-a doua nou
tate consta în faptul 
că principalele șase 
șantiere constructoare 
de vase oceanice de 
pe litoralul ndrlalic, 
printre care și Splitul, 
constituite în între
prinderea complexa 
„Jadranbrcd". au n- 
doptat un remarcabil 
program de cercetări

dl- 
ln- 
de
cfi

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

vale presupune mo
toare de vase cu per
formanțe și caracte
ristici mult superioa
re celor realizate a- 

u —----------- t-i , cum două decenii. Ea
conduc ta Intensifica- presupune, de aseme-
rea eforturilor de con- nea, aplicarea electro-

__ ___ _ _  cepțle tehnică lntr-o n|egj scară cit mal 
'ștlintlflre Ln" domeniul mulțime de domenii, largă și in toate com-
eonsîrucțîUor navale. ,a elaborarea de noi

Aceste știr! dezvă- P^dre, de noi ma
tale două capitole- tertale'de construct e
chele ale unui teme-, ™ PropHctftlșl 
rar „pian de bătaie". ,J“ modernizarea re
parte comjMmenta a 
strategiei constructo
rilor de nave din ma
rile porturi adrtatice 
șl al cărei țel " este ------- —.........
crearea tuturor pre- domeniul construcțU- 
miselor posibile ca 
Iugoslavia — care de

partlmentele posibile 
ale proceselor de des
fășurare a navigației 
,1 de control, extinde
rea'construirii de vase 
contelnerlzate, spo-
-I.- _ •
porturi, n preciziei șl 
a securității naviga
ției. Toate aceste as
pecte fac, de aseme
nea, obiectivul princi
palelor teme de cerce
tare ale programului 
adoptat de cele șase 
șantiere navale mari
timo iugoslave.

Domeniu trainic în
scris pe orbita pro
gresului general al 
țării vecine și priete
ne, producția de nave 
maritime stimulează 
ea însăși acest pro
gres, contribuind din 
plin 1a sporirea po
tențialului economic

unor tehnologii contelnerlzatc, spo-
Pe aceeași linie se rlrca vitezei de trans- 

lnscrle și adoptarea 
„programului de cer
cetare științifică ln
lor navale". La con
ceperea, stabilirea ca

pe acum, prin tonajul drulul, elaborarea șl 
anual global, al nave- precizarea morlni (tați
lor' maritime produse lor de finanțare s a- 

ceslui program au 
luat parte nu numai 
specialiștii șt alțl fac
tori competențl a! ce
lor șase șantiere na
vale care Intră în 
componența comple
xului „Jndranbrod", 
dar șl numeroase alte 
mari Întreprinderi care 
colaborează cu aces
tea, printre care cu- al Iugoslaviei socia- 
noscuta uzină „lugo- liste, 
torblnn”; • sau fabrica 
pentru cazane cu a-

se numJrfi printre pri
mele zece târî ale 
lumii —- să poată tino- 
piept cu succes pu
ternicei cdmpfetlțtlvlțfițl 
existente in frees: do
meniu,

Atit opțiunea - pen
tru producția de nave- 
gigant, eh și conferi
rea rolului de șantler- 
pllot celui de la Split, 
pornesc de la expe
riența acumulată de-a 
lungul anilor, de In

cestul program au

1
George IONESCU

: ■ ,
a® niîra ,oi|an;O ■•■Jiua uS»nH

R.P.D. Coreeanâ. Vedere exterioarâ a combinoiului „8 Februarie , «... 
Hamhln, unde se produce faimosul vînolon (fibrâ sinteticâ, realizatei din 

calcar si antracit)

R. D. GERMANA

Industria chimică in
BERLIN 3 (Agerpres). — Cele 

rte 21) de c-.itre agrochimlce din 
D. Germană asigură distribuirea 

unei canlitățr de aproximativ B mi
lioane tone îngrășăminte minerale, 
ceea re reprezintă mai mult de ju
mătate din coMitmul anual de ingră-

prevede ca numărul centrelor 
chimice — In sarcina cărora intră 
centraUznrea, păstrarea, distribuirea 
îngrășămintelor minerale către o 
pcrallvele agricole de producție — 

..... v„........... «porească la 3W plnă ta sfirșl
șăminta al agriculturii R.D.G. Se tuolului cincinal.

părți; care era prelucrată ln clteva 
fabrici modeste șl ln colo două uzine 
mal Importante de la Mehalla El Ko
bra și Kofr EI Dawar. Numeroase 
regiuni, Intre care întregul „Egipt 
de Sus", nu dispuneau de nici o țe- 
sătorie. în ultimii ani insă, ca ur
mare a aplicării planului de indus
trializare și n extinderii culturilor de 
bumbac pe suto do mii de feddanl

irigați de apele barajului înalt de la 
Assuan, numărul filaturilor și țesă- 
torlilo- a creseut corislderabll. Numai 
în decursul celui ds-al doilea cinci
nal, 16'33—1970. au fost realizate circa 
1C0 de obiective, răspindlte ln toate 
provinciile republicii, in acest sens 
puțind fi citate Întreprinderile tex
tile de la Damietta, Mnnsaurah, Che- 
bin El Kom. Tanta, Z.ifta etc. Uzi
nele existente au fost lărgite și mo
dernizate. Valoarea producției indus
triei textile se situează «cum In 
jurul a 3®0 milioane de lire, iar bum
bacul brut reprezintă 43 la sulă din 
totalul exporturilor.

în această perioadă de prefaceri și 
înnoiri. Mehalla El Kobra, care dis
punea deja de o bază a-industriei 
textile, a făcut, la rindul ei, un salt 
"pectaculos. Uzinele sale au fost ex
tinse. Numărul muncitorilor a cres
cut de clteva ori. Fe locurile unde

’ ' ' I ■’ 
odinioară se înghesuiau" casele mă
runte nle muncitorilor se ridică as
tăzi halele moderne ale Societății 
MISR, in care războaie complet auto
matizate lucrează fără întrerupere zi 
șl noapte. Mehalla, — ne spunea pre
ședintele consiliului de administrație 
al societății — za străbătut fn două 
decenii o etapă’ lungă și complexă 
care l-n permis să se transforme , 
dlntr-o întreprindere oarecare intr-o 
mare uzină de reală reputație. Su
prafața ei s-n extins de ln 150 003 
mp, cit era inițial, la peste 2 mili
oane mp. Au fost create noi capaci
tăți pentru sporirea și diversificarea 
producției. Astăzi ta Mehaila cele 
4 500 do războaie de țesut dau o pro
ducție zilnică de jumâlate-de milion 
de metri. Interlocutorul ne informea
ză că tirinele Societății MISR ișl ex
portă produsele In zed de, țări - ale 
lumii, printre care șl România. Co
laborarea noastră — adaugă ei — da
tează de unsprezece ani șl sperfim ca 
in viilor, cn urmare a extinderii con
tinue a relațiilor româno-eglptene pe 
diverse planuri, să facem noi pași 
pe calea dezvoltării legăturilor cu 
Întreprinderile românești.

Oglindă a transformărilor structu
rale petrecute ln viața țării, ușihele 

iMehalta constituie, in același timp, o 
dovadă elocventă a capacităților 
creatoare ale poporului egiptean, a 
voinței sale de n valorifica ln inte
resul propriu bogatele sale resurse 
naturale, do a da o nouă .înfățișare 
străvechilor sale meleaguri.

Nlcolae N. LUPII

Spania%25e2%2580%2594S.UA
S.UA
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TOKIO

de aviația
HANOI 3 (Agerpres). —, La 1 ou-

1, aviația americană a bombar-

Conferință internațională
.......... ’J'l”

« <ns ■t'-s

CA URMARE A GREVEI GENERALE
9

împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen

Corespondentul Ager
pres, Fi. Tuta, transmite : In sala 
„Gakushl-Kaikaian* din Tokio s-au 
deschis joi lucrările sesiunii preli
minare a celei de-a 18-a Conferințe 
internaționale Împotriva bombelor a- 
tomlce șl cu hidrogen, la cara parti- 

■ clpâ reprezentanți a! mișcărilor pen
tru pace din 12 țări, intre care șl 
România, precum șl ni unor organi
zații Internaționale.

Conferința, organizații de Consiliul 
japonez Împotriva bombelor atomice 
șl cu hidrogen — Gensuikyo, a fost 
deschisă de Masaharo Hatanăka, di
rector al consiliului, care a salutat 
prezența delegnțllor străini. i/arltcipanțll vor merge apoi 1a Na-

In continuare, nu fost prezentate . - -
mesajele șefilor de stat și guvern a- 1 , ; ,,dresate plrtfdpanțllor la conferința. PBrle la manifestații similare. O par-
Mraajnl adresai conferinței de 
tovarășul Nlcolae Ceausescu, ■ pre
ședintele Consiliului de Stat al Re-

TOKIO 3 -
I n 

publlcll Socialiste România, e fost 
primit cu îndelung! aplauze, ivind 
un puternic ecou în rtadul pariicî- 
p.iniilor.

Conferința Internațională împotriva 
bombelor atomica și cu hidrogen este 
organizată anual. In memoria victi
melor bombardamentelor atomice e- 
fectuate in 1IM3 asupra Hlroșlmoi (0 
august) și orașului Nagasaki (0 au
gust).. Sesiunea preliminară va dura 
pinii In B august, după caro unii de
legați se vor deplasa la Hiroșîma, ■ 
undo vor participa la marele miting 
de ‘protest împotriva bombelor ato
mice ș! eu hidrogen din Parcul păcii. 
Partlclpnnții Vor merge apoi la Na
gasaki, unde, la 0 august, vor lua

undo vor participa la marele miting 

îrogen din Parcul păcii.

Zone dens populate și diguri 
din R.D. Vietnam bombardate

în Anglia a fost proclamată 

starea de urgență
I.tÎNDllA 3 (Agerpres). — în loo să acționeze pentru satisfacerea 

revendicărilor docherilor privind îmbunătățirea condițiilor de viață șl 
de muncă., guvernul britanic a recurs Joi la insiiiulrca stării de ur-de munci, guvernul britanic a 
genți

Dună o reuniune-fulger a Consi
liului coroanei, regina Ellsabeta a 
ii-a, aflată Jhtr-o crdaridră i in lar
gul coastelor Scoției, a semnal actul 
oficial al proclamării stării do ur
gență, pe o durată dc’28 de zile, !n- 
ceplnd dc Joi, ora 23,00 GMT. Parla
mentul urmează să ratifice această 
măsură In termen do șapte zile 

: do Ia semnarea actului oflclaL
Starea de urgență — la care Ed

ward Heath apelează pentru a patra 
oară de la venirea sa la putere, in 
iunie 1970 — se traduce practic In 
atribuirea de puteri suplimentare gu
vernului in domeniul dirijării trans
porturilor, al serviciilor publice, con
sumului de energie electrică șl com
bustibil. Primul ministru nr putea 
recurge, do asemenea, la scrviciUe'

armatei, în vederea dcscârcărH va-
selor comerdale din porturi șl a de
blocării ciocurilor.

Un sondaj de opinie, publicat 
de cotidianul londonez „Daily 
MaU", dezvăluie că peste două 
treimi din cetățenii , britanici 
stat nemulțumiți de măsurile 
guvernului conservator ta re
centele eonflicte Raclate, în baza 
legislației antlsIndlcaJe Carr 
precum șl în combaterea Infla
ției șl a șomajului. Potrivit 
nondajului, ta cazul organizării 
unor alegeri generale ■anticipate, 
Partidul laburist, din opoziție, ar 
Întruni o majoritate de 49 Ia 
sulă, față, de 39,5 la sută, cit ar 

• obține conservatorii.

TOKIO 3 (Agerpres). — In cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe ; al 
Japoniei a fost format un Consiliu 
însărcinat cu examinarea modalități
lor de normalizare a relațiilor cu 
R. P. Chineză — transmite agenția 
Kyodo. Noul organism, care este' 
compus din Înalte oficialități nie 
ministerului, a fost creat conform 
Instrucțiunilor ministrului de exter
ne, ăîasayoshl Olilra.

Prezent in prima ședință a con
siliului. Ohlra șl-a exprimat dorința 
ca normalizarea relațiilor Japoniei 
eu R.lP. Chineză să aibă loe cit mal 
repede cu putință.
v ■ EttTkJT

a 
gust, avințta americană n bombar- ’ 
dat din nou zone dens populate din 
numeroase provincii ale R. D. Viet
nam, precum și Insula Cat Ba, si
tuata In largul portului Halfong, a- 
nunțfî agenția V.N.A. In aceeași zi, 
navele militare ale Statelor Unite nu 
dezlănțuit uh puternic tir. de artilerie ' 
asupra localităților rurale situate po 
coasta provinciei Thanh Hon, In 
timp ce octoreactoarele strategice o- 
mericane „B—52“ au bombardat re
giuni din provincia Quang Blnii. Ca 
urmare a bombardamentelor, au fost 
Înregistrate numeroase victime in rin
dul populației civile, au fost distruse 
locuințe și un mare număr de Inril- 
tiițll economice șl eullurnle. Ministe
rul Afacerilor Externe ni R. D. Viet
nam a dat pubUcitățU o declarație de

americanai .. . J .
protest, ta care cere încetarea Ime
diată a acestor acte de război, a bom
bardării teritoriului R. D. Vietnam, 
minării și blocadei porturilor nord- 
vietnameze, precum șl a oricăror oile 
acțiuni do natură să Inculce suvera
nitatea șl securitatea It D. Vietnam.
. La 1 august, o escadrilă de 20 avi

oane americane a bombardat pentru 
a treia oară o porțiune vitală a di
gului dta Nam Ngan, provincia 
Thanh Hoa, dln.il. D. Vietnam. După 
cum relatează agenția V.N.A., 30 
bombe de demolare și 25 de bombe 
cu săgeți au fost lansate asupra unei 
porțiuni do 1 COT metri n acestui dig, 
prorocind însemnate distrugeri. Nu
meroase bombe necxplodale continuă 
s.’i se afle în structura digului. perii 
clitlnd astfel eforturile echipelor cE,?1’ 
reparație.

LUCRĂRILE COMITETULUI DE LA GENEVA

paris Convorbirile cvadripartite
In problema vietnameză
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Ifirtt, de asemenea, convocarea, In 
scurt limp, a ■ unui congres național
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mort din rindul forțelor
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Securitate rapor- 
Intaemil de misiunea sa In

In do-curile londoneze

te din delegați vor vizita șl Okina
wa, unde vor participa la un marș 
al păciL

macarale încremenite
Telefoto : A. I‘. — Agerpres

lor care pot să
Informații In

a declarat că, la sfirșitul acestui an. 
partea americană Intenționează să 
deschidă la Varșovia un centru de 
comerț șl de schimburi tehnico-ști- 
ințlflce.

VIETNAMUL DE SUD

„România susține cu fermitate 
înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare

GENEVA 3 (Agerpres). — Comitatul pentru dezarmare da la Ge
neva a ținut joi, în cadrul actualei tale sesiuni de vară, o nouă șe
dință de lucra. Au luat cuvintul delegații României șl Norocului.

rea bazelor militare străine șl retra
gerea trupelor de po teritoriile altor 
state ; reducerea treptată a efective
lor forțelor armate naționale ; des
ființarea blocurilor militare ; măsuri 
împotriva propagandei dc război, a 
învrăjbirii între popoare.

Ralevfnd că soluționnren _____
melor Încetării înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării reclamă participa
rea, ta condiții de egalitate, a tutu
ror statelor, fără deosebire de mă
rime, forță sau potențial, delegatul 
țării noastre a spus că România se 
pronunță pentru convocarea Confe
rinței mondiale de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor, caro să 
dekbală In mod temeinic șl să con
tribuie efectiv la adoptarea unor mă
suri practice de dezarmare, In pri
mul rind do interzicere șl dlslrage- 
re a armelor nucleare.

Comitetul pentru dezarmare de in 
Geneva, a subliniat reprezentantul 
.român, trebuie să reflecte realitățile 
vieții Internaționale actuale, să ma
nifeste receptivitate față; de: preocu
pările .șl cerințele ■■ popoarelor, coh- 
cțtatelndu-șl activltațeaj^atșipja- cel,or 
mai urgente și importante măsuri 
din ario cuprlnzăloaro o dezarmării. 
In momentul do față so Impun, do 

încălcare a prtaclpillor care trebuie do'p'â'jTren’ crai 
si clrmalaseă relațiile Internaționale, t!e flnl|

în Intervenția sa, ambasadorul 
Constantin Ene, reprezentantul per
manent al țării noastre pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite de la Ge
neva, a expus, In lumina concluziilor 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, unele aprecieri, 
sugestii și propuneri ale României în 
domeniul dezarmării.

Arăllnd că țara noastră acordă o 
importanță deosebită problemei de
zarmării generale șl, In primul rind, 
dezarmării nucleare, vorbitorul n 
spus că România consideră absolut 
necesar să se treacă la acțiuni efec
tive pentru stabilirea unui program 
concret avlnd ca obiectiv Interzice
rea folosirii armator termonucleare 
și a altor arme de distrugere in 
masă, Încetarea producției și lichi
darea stocurilor existente de aseme
nea arme. în actualele condiții — n 
continuat, el — a devenit Imperios 
necesară realizarea unei înțelegeri cu 
caracter universal, ca angajament 
comun al statelor său ca declarații 
separate, prin ,carț : MJie rccu-, 
BOicat șl (>TaiarnlcItt'-i>rliicIpfnl--că 
nici o problemă care Interesează di
feritele state nu'-'poate-’Tte'rosleinehi 
tată deeîl cu participarea directă șl 
cu respectarea intereselor tuturor ce
lor in cauză ; să fie statuat că orice

. ♦

asemenea, sporirea eforturilor pentru 
—*-•— ibnicfl n Impasului ge- 

__ ... — .imitarea dezbaterilor co- 
miletului ta o singură temă, dlversl- 

, ?° ,V8 floarea cîmpului său de activitate și 
- trecerea de la discuții generale la 

negocieri efective, duse cu reală răs
pundere, in vederea realizării scopu
lui In virtutea căruia a fost ere.al. 
Comitetul trebuie să devină un ade
vărat for de negociere, să-și axeze 
lucrările asupra unor măsuri reale de 
interzicere șl distrugere a armelor 
nucleare,_ asupra unor acorduri par- 
efectlve pe calea dezarmării generale.

Guvernul român — a spus vorbito
rul — consideră, totodată, necesar ca 
activitatea comitetului să fie demo
cratizată, să fie supusă unul control 
public efectiv, ca panelele de vedere 
alo fiecArcl țări să fie, aduse la cu
noștința opiniei publice Internațio
nale. Popoarele trebuie să' cunoască 
adevărul despre cursa înarmărilor șl 
tralailvele de dezarmare, să-și ridlee 
glasul cu toată vigoarea în favoarea 
înfăptuirii dezarmării generale șl, in 
primul rind, a dezarmării nucleare; 
do felul ta care flecare popor va par
ticipa Ia lupta pentru îndeplinirea 
acestui deziderat depinde. In ultimă 
Instanță, însuși succesul acestei îupic.

orice amestec tn treburile altor state 
vor fi considerate acte I___1.1. _
păcii, atentate ia cauza colaborării 
Internaționale ; să fie precizată ferm 
necesitatea respectării dreptului 
sacru ai tuturor țărilor la existență 
liberă, precum șl dreptul lor legitim 
de a se apăra cu toate mijloacele, in
clusiv cele militare, împotriva ori
cărui atentat Ia adresa .'suverani
tății șl Independenței naționale. ,
Toate țările să declare că vor re- țlale de dezarmare și n unor progrese nunța la folosirea forței, Ia amenln- - ■ ■ ■■ - - -
(arca cu forța împotriva altor state. 
Puterile posesoare de arme nucleare 
să-și asume obligația că nu vor re
curge la aceste urme sau Ia amenin
țarea cu utilizarea lor. față de ni
meni și in nici o împrejurare.

România susține elaborarea anul 
program concret de măsuri care să 
cuprindă, în principal: oprirea cursei 
înarmărilor : înghețarea șl reducerea 
treptată a bugetelor militare. înee- 
plud cu reducerea bugetelor țărilor 
mari : interzicerea folosirii armelor 
termonucleare si a altor armo de dis
trugere In masă; încetarea producției 
și lichidarea stocurilor existente de 
arme de distrugere In masă : crea
rea de zone deuuclearizate ; Ilcbida-

se 
in 

____la 
,n cercurile britanice, 
în noaptea de miercuri 
semnalat dteva schim

In Irlanda de Nord continuă să 
Înregistreze Incidente Izolate, deși 
general atmosfera esie apreciata. 
Hei fast și In cercurile 
drept calmă, 
spre joi s-au

BONN 3. — Trimisul.special Ager
pres, Vnsile Crișu, transmite : îri- 
Lr-un articol publicat in ziarul 
„Abendzeitung". președintele frac
țiunii parlamentare a Partidului 
Llbcr-Dcmocrat din R.F. e Germa
niei, Wolfgang Mbchriick, subliniază 
necesitatea continuării actualei coa
liții guvernamentale, deoarece acti
vitatea cl a fost rodnică. Astăzi, scrie 
autorul, liber-democrații pot trece ta 
revistă o colaborare loială și taină, cu 
soclal-denwcrațll.*. în cel aproape trei 
ani,, coaliția a adoptat 320 de legi, 
dintre care 297 s-au- bucurat și do 
votul' U.CJD./U.C.S. — fapt ce dove
dește fructuoasa activitate a guver
nului. Desigur, arată in continuare 
autorul, in trei ani nu a putut fi 
realizat tot ceea ce a fast gtndit. 
Dc aceea, este logic să fie continuată 
această colaborare plnă la Îndepli
nirea Întregului program dc măsuri 
propuse.

VIETNAMUL DF. SUD 3 , (Ager
pres). — In zorii ziiel de joi, nrllie- 
rin forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud a efectuat un ntac asupra' 
bazei aeriene americane de la Da 
Nongț— relatează agenția U.P.I. Cele 
27 de rachete lansate de patrioțl 
asupra bazei au provocat moartea a 
doi militari americani șl rănirea

gravă n altor 13. Au fost provocate, 
de asemenea, grave distrugeri clădi
rilor șt instalațiilor bazei și au fost 
avariate trei elicoptere americane de 

■ mare capacitate. Tot joi, artileria 
forțelor de eliberare a declanșat un 
tir susținut asupra pozițiilor reglmu- 
lul-marlonetă la nofd-vest de Hue.

buri de focuri șl explozii de bombe 
soidate- cu mal mufțl răniți șl un 
mort din rindul forțelor militare 
britanice.

Ministrul pentru problemele Irlan
dei de Nord, William Whitelaw, a 
anunțat joi, in Camera comunelor, 
că guvernul britanic Intenționează 
sa. consulte, in. cursul acestui, an, 
ippjyilâUa’^ 
rețte unificarea cu Irlanda sau men
ținerea ■“Watcrulul ca ■ provincie a 
Marii Britanii — Informează agen
țiile France JPresse și U.P.I.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei in Polonia a dele
gației economico a S.U.A., condusă 
de î Peter Petereon, ministrul co
merțului al acestei țări, a fost dat 
publicității un comunicat comun, In 
care se arată că părțile au constatat 
existența unor serioase posibilități 
dc dezvoltare a relațiilor comerciale 
șl economice dintre Polonia șl Sta
tele Unite. în timpul convorbirilor, 
relatează agenția P.A.P., cele două 
părți nu stabilit o seric de domenii 
In care există posibilități de lărgire 
substanțiala a schimburilor de 
mărfuri și colaborării comerciale. In
dustriale șl tehnice. Părțile consi
deră necesar să fie căutate noi forme 
de ’ colaborare, cum stal, de pildă, 
colaborarea pe terțe piețe șl acțiu-, 
nlle comune ale întreprinderilor din 
cele două țări șl nu analizat, de a- 
semenea, diverse probleme legate de 
realizarea acestei colaborări, inclu-

j
CAIRO 3 (Agerpres). — Președin- 

i Anwar Sadas șl Moamer Ei Ged- 
afl nu adoptat, miercuri seara, pri

mele decizii, după holfirlrea de 
realizare a unei uniuni complete 
Intre ÎLA.' Egipt șl R.A. Libia, anun
ță ^postul de radio Cairo, citat de 
agenția France Presse.

Ei au hotărlt convocarea la Trlpbll, 
Ia 3 septembrie a.c., a comanda
mentului poiitic unificat pentru a 
proceda * la Înființarea comisiilor 
mixte, care vor pune bazele unifi
cării in toate domeniile. De ase
menea, cei doi președinți au decis 
că cetățenii egipteni vor avea drep
tul de a exercita orice ocupație și

lor. cetă-
dobindl bunuri mobiliare 
Ilare ta Ubia. La rindul 
tenii libleni se vor bucura de ace
leași drepturi In Egipt.

Col doi șef: de stat au luat mă
surile necesare pentru elaborarea 
legilor care să permită aplicarea 
acestor decizii.

*
Președintele Republicii Arabo 

Egipt,’AjjwSaț^gadat. s-a înapoiat.joi 
la Cairo, după convorbirile avute, la 

! Tobritk,;și Benghazi, eu prcîgdintnlb 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Gcddafl. 
i ,

PARIS 3 (Agerpres). — La cea de-a venția atlt pe plan militar, cit ?I po-
153-a ședință plenară a conferinței lltic, să pună capăt războiului de dls-
cvuclrlpartlte de la Paris cu privire Ia tragere pe care 11 duc In Vietnamul 
Vietnam, șefii delegațiilor Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu ni Re
publicii Vietnamului do Sud șl gu
vernului H. D. Vietnam nu subliniat 
că refuzul S.U.A. de a duce tratative 
serioase pe baza propunerii ta șapte nat 
puncte a G.RJP. este singura cauză . _ .
care împiedică soluționarea pașnică Instalațiilor; de’Irigații din R.D.V. Din
a problemei vietnameze.

Propunerile noastre, o declarat spu3 el, aviația americană n efectuați
Nguyen Thi Blnh, șeful delegației 1 <3 de raiduri asupra acestor insta-
GJLP.^lht destinate să asigure po- lății, provodndu-lo avarii serioase. In
K'ul vietnamez independența, li- luna iulie, aviația americană o bom-

ten șl pacea adevărată. Ea a bardat 18 dta cele 24 de provincii ale
subliniat, de asemenea, că nu poate IL D. Vietnam, 24 do orașe șl puncte
fl realizată o soluționare a problemei ' ' ' ‘
narea concomitenta atlt a aspectelor 

; militare, dt șl a celor politica; S.U^, 
trebuie să-lncelezo pe deplin inter-1

do sud, precum șl bombardamente
lor șl blocadei porturilor R. D. Viet
nam.

Ita rindul său, Xuan Thuy, șeful 
delegației R. D. Vietnam, a condam- 

t bombardamentele masive ale a- 
vlnțlcl americane asupra digurilor șl
aprilie șl plnă la sfirșltul lui Iulie, a 
spu3 el, aviația americană a efectuat!

popiilote, printre caro Hanoi șl Hni- 
fong; în acest fel, o arătat Xuan 
ThTiy’,' «Ieși 'in ‘cuvinte este pentru o 
reglementare, pașnică, in fapte, gu
vernul S.'U.Af’ctmftriua rfizboluL 1 0

siv de posibilitatea de oferire de 
credite și alte forme de finanțare.

în conformitate eu comunicatul 
semnat In 1 Iulie 1972, la Varșovia, 
do Edward Glerek, prlm-seeretnr al 
C.C. oi P.M.U.P., și Richard Nixon, 
președintele Ș.UJL, a fost creată co
misia polono-amerlcană pentru co
merț.

*
Miercuri, Piotr Jaroszewlcz, pre

ședintele Consiliului do Miniștri, 
l-a primit pe mtaislml american, cu 
care a conferit In probleme pnvind 
schimburile do mărfuri și colabora
rea economică șl perspectivele de 
dezvoltare alo acestei colaborări in
tre Polonia și S.U.A.

★
în cadrul unei conferința de pre

să, organizată la Varșovia, Peter 
Peterson a declarat că această 
vizită a fost fructuoasă, convor
birile avlnd un caracter concret 
Ministrul american a acordat o a- 
țențle deosebită problemelor privind 
schimburile de informații tehnice, 
licențe și tehnologii, subliniind eă 
firmele americano care tatră In re
lații cu partenerii polonezi trebuie să 
facă aceasta In baza unul program 
pe termen lung, țlnlnd cont, in ace
lași timp, de posiblllifițile de a im
porta din Polonia mărfuri produse 
pe baza acestor tehnologii. El și-a 
exprimat părerea că tratai le lărgită 
activitatea instituțilli 
ușureze schimbul de __ , —__
problemele colaborării economice șl

PENTRU SOLUȚIONAREA POLITICĂ A PROBLEMEI EAOȚIENE
X1ENG QUANG 3'(Agerpres). 

Prințul Sufanuvong, președintele
CC. al Frontului Patriotic din Laos, 
a adresat prințului Suvanna Fume, 
șeful regimului de la Vientiane, un 
mesaj de răspuns la 'propunerea n- 
cesluia privind reluarea schimburi
lor do vederi ta scopul Încetării 
războiului și"relnstaurărll păcii In 
Laos. în mesaj se arată' că soluțio
narea problemei laoțlcne trebuie să 
aibă loc ta condiții de deplină In
dependență, fără amestecul Siatclo- 
Unlte sau ol exponențllor cercurilor 
de dreapta de la Vientiane. înfăptui
rea unei păci reale in Laos Impune 
cn regimul de la Vientiane să dea un 
răspuns ta propunerile formulate cu

doi an! în urmă de Frontul Patrio
tic din Laos,’ care constituie o bază 
justă pentru o soluție politică a 
problemei Inoțiene — subliniază 
mesajul. Statele Unite trebuie să 
pună capăt războiului lor In Laos, 
incetlnd in primul rind pe deplin șl 
fn mod necondiționat bombardarea 
teritoriului laoțian. Numai astfel 
ponte fi creată o atmosferă propice 
unor convorbiri serioase intre părțile 
Inoțiene Interesate, fără vreun ames
tec din afară. Toate aceste cerințe 
formulate de Frontul Patriotic dta 
Laos — se precizează |n mesajul 
prințului Sufanuvong —’se călăuzesc 
după Interesul suprem al poporului 
laoțian, după aspirațiile sale Ia in
dependență, pace șl neutralitate.

La invitația guvernului 
R. P. nhinfi7.fi, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, vn efec
tua, In perioada 11—15 augusl, o vi
zita oSclală in China — a anunțat 
Secretariatul O.N.U.

Intîinirea KoH — Bâta. 
La Bonn au continuat convorbirile 
dintre Michael Kohl, secretar de stat 
la. Consiliul de Miniștri ni R. D. Ger
mane, «șl Egon Bahr. secretar de stat 
la Cancelaria federală a R. F. a Ger
maniei, asupra problemelor legate de 
stabilirea de relații normale de bună 
vectnătate intre R.D.G. șl R.F.G., po
trivit uzanțelor intre state indepen
dente.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a Însărcinat, 
miercuri seara, po secretarul Partidu
lui social -democrat, Kalevi Sorea, cu 
misiunea sondării posibilităților de 
formare a unul nou guvern majoritar 
Jn parlament

La Panmunjon8 ovut lc,e Jni 
cea de-a doua Intllnlre de lucru din 
cadrul convorbirilor preliminare In
tre reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nordul, și-Sudul Co
reei. -

La lucrările Miluirii mi
niștrilor de externe ai țâri
lor nealiniate, rare va HV''“ ,M’ 
Intre 8 șl 11 august. In Georgetown, 
In Guyana, și-au anunțat participarea

aproximativ 70 do țări. Se consideră 
că Inlllnirca va Înscrie pe agenda sa 
problema i extinderii sferei țărilor 
nealiniate, prin includerea unor state 
cum șint Bahrein, Bangladesh, Oman 
șl Qatar. (Taniugj.

Guvernul chilian va pro
ceda, în luna octomhris, Ia 
o sporire a salariilor,ech,va- 
lentă cu creșterea costului vieții plnă 
ia 30 septembrie, și la o modernizare 
a sistemului Impozitelor.

Ministrul ducerilor ex
terne al B. P. Chineze,Cl Pln- 
fel, a primit delegația de parlamen
tari elvețieni, condusă de Walter 
Renschler. care face o vizită de prie
tenie in R. P. Chineză, in invitația 
Institutului chinez pentru afacerile 
externe. (China Nouă).

al partlduIuL Din; Uniunea Națională 
a Forțelor Populare dta Maroc fac 
parte majoritatea membrilor Partidu
lui Democrat' al Independenței, oi 
Partidului Istlqlal șl Uniunea Maro- mnfi n Miin-pR Ț .

i. -

J ■ i • ’. . . •
In orașul Norton, din statul 

Ohio, i-a desfășurat un festival 
internațional care, potrivit, or
ganizatorilor, „a avut ca scop 
promovarea înțelegerii și bună
voinței intre popoarele lumii". 
La acest festival, desfășurat 
sub auspiciile Consiliului ame
rican pentru relații internațio
nale, a fost organizată o expo
ziție de ■ pictură și grafted 
românească contemporani.

Încetarea din viață 
a lui John Marks, 
președintele P.O. Sud-African

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că u Încetat din 
viață, ta Moscova, după o boală grea 
șl Îndelungată. John Marks, preșe
dintele Partidului Comunist Sud- 
African, membra al Comitetului Exe
cutiv Național el Partidului Con
gresul Național African din Africa 
dc Sud.

AMENDAMENTUL PRIVIND SISTAREA
FONDURILOR DESTINATE SUSȚINERII 

RĂZBOIULUI DIN INDOCHINA
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Senatul american a aprobat miercuri 
searaj cu 92 de voturi pentru șl cinci 
'contra, proiectul de lege privind a- ; 
locaren creditelor pentru furnituri

L« Gara artiștilor plastici din 
capitala poloneză a foit deschisă 
joi o expoziție da pictură con
temporană românească. Sini ex
puse 53 da lucrări apsrțininrî 
unui riuradr de 12 pictori români

In cadrul unei recente 
reuniuni care a avut Ioc la 
Rabat, con13838 administrativă a 
Consiliului Național al partidului im- 
rocan de opoziție Uniunea Națională 
a Forțelor Populare (U.N.F.P.) a ho- 
tăril șă suspende din funcție Biroul 
Politic al partidului șl Secretariatul 
general al partidului. Comisia a ho-

De la proclamarea legii 
marțiale, !n ttnn6 CT1 0Pro8Pe 13 
luni, In Turcia nu fost arestate și an
chetate de trlbunaleio militare 1 312 
persoane, transmite agenția Reuter.

în cadrul expozi
ției „Jocurile o- 
limpico pe mone- 
,de ji medalii", 
deschisă la Mttn- 
dion sini pre
zentate medalii a- 
fribuilo dțtigâtori- 
lor in întreceri, îh- 
cepind cu primele 
jocuri moderne de 
!a Atena din 1896 
plnâ la medalii, 
inefi nedistriburle, 
ale Jocurilor o- 
limpico din 1972.

ALGER 3. — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Cu pri
lejul celei de-a 13-a aniversări a de
clanșării luptei armate In Gulncca- 
Bissnu șl Insulele Capului Verde, re
prezentantul Ia Alger al Partidului 
African al Independenței, a declarat, 
in cadrul unei conferințe de presă 
care a ovul loc la Alger, că ziua de 
3 august 1059 reprezintă o dată de
osebit do Importantă ta lupta de eli
berare a țării salo Împotriva domi
nației străine. în acea zi, a spus el, 
muncitorii și docherii au holărlt să 
întrerupă lucrul pentru a obține con
diții mai bune de viață, dar colo
nialiștii au ordonat armatei’să tragă 
In greviști. în anii care au trecut, 
Întregul popor s-a angajat In lupta 
pentru răsturnarea regimului colo
nial. Astăzi această luptă se află 
intr-un stadiu Important al dewol- 
tSrli sale; teritoriul Gulneel-Blxsau 
este eliberat ta proporție do peste 
două treimi. în zonele aflate sub 
controlul forțelor de eliberare vin ța

capălă pe zi ce trece caracteristici 
specifice condițiilor de libertate.

Vorbitorul a reamintit apoi că mi
siunea O.N.U. care a vizitat recent 
Guineea-Bissau șl Insulele Capului 
Verde a recomandat, ta raportul său, 
ca .Națiunile Unite să recunoască n- 
ceaslă țară ca stat independent, Iar 
Partidul African al Independenței 
drept singurul reprezentant legitim 
al poporului său.

4r
Comitetul pentru 

O.N.U. a hotărlt 
Consiliului de 
tul __ —
Gulneea-Bissau. In acest raport, ml- 

” siunea cere comunității Internaționale 
să exerdte presiuni asupra Portuga
liei pentru a o determina să pună 
capăt actelor sale de represiune îm
potriva populației din regiunile eli
berate șl pentru o o obliga sfi-șl re
tragă forțele armata din Gulneea- 
Bissau.

militare, in sumă do 20,0 miliarde 
dolari. '

La acest proiect de lege a fost pre
zentat de către senatorul, republican 
Edward Brooke, un amendament 
care prevede sistarea fondurilor des
tinate .susținerii operațiunilor mili
tare americane In Indochina, excep- 
tlnd fondurile necesare retragerii 
trapelor Statelor :Unlto din această 
regiune în termen de patru luni, con
comitent cu eliberarea prizonierilor 
de război americani. Amendamentul, 
adoptat cu.31 de voturi pentru șl ăl 
contra, a constituit obiectul unei a- 
p-lnse dezbateri, fiind menținut la 
ciuda ofensive! declanșate de susți
nătorii politicii Administrației, care 
au încercat să anihileze amendamen
tul prin prezentarea de contraamen- 
damente, la care au renunțat nbfa 
după opt tururi de scrutin defavo
rabile.

Amendamentul senatorului Brooke 
mal fusese adoptat săptămlna tre
cută. cu 50 de voturi pentru șl 43 
contra, dar adopții actualei politici 
do intervenție In Asia do sud-est 
au reușit, In ultimul moment, 
să obțină respingerea In Senat 
a legii pentru ajutor militar ex
tern la care amendamentul fusese Iri- 
trodur:. Observatorii apreciază ac
țiunea Senatului drept o înfringere 
majoră a politicii Administrației re
publicane fn contextul apropierii a- 
Icgcriior prezidențiale dta noiembrie 
a.c. Apare semnificativ In acesl sens 
șl faptul că autorul amendamentu
lui este un senator republican.

Proiectai de lege, inclusiv amen
damentul Brooke., va fi supus dez
baterii unei comisii mixte a Sena
tului șl Camerei reprezentanților.
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