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L-am cunoscut dintr-o Intlmplarc. Făceam o anchetă 
legată de artă. 'Șl a apărut nea Murea. Un munte de 
om, in jur de 55 de ani, cu o înfățișare dintr-acelea 
care iii dau un sentiment de siguranță.

Vorbea frumos tovarășul Murea, dar ceea ce e ți 
mai important e cd simfea frumos. Locul tău de mun
că ? Maistru ia turnătorie Intr-o uzînd de majini grele. 
Crescuse rnulțl copii — al lui, ai urinelor pe unde 
muncise. Ce e extraordinar la el e că nu face parte 
din nici un cerc de pictură /i nici nu dorește ță facă 
din pictură o meserie. Meserie are el fi ii place, acolo, 
la transformarea metalului in obiecte cu Identitate 
precisă. Nu, el face pictură pentru 
odihnește.

La început, cu ani In urmd, la Zărnești, te apucase 
intr-o zi. ața. intr-o doară: ..ca să-mi umplu timpul

Prima z! din cadrul consfătuirii 
de lucru a inginerilor șefi din coope- 

agricole a fast consacrata

satisfacție efl relațiile cordiale de 
stimă, prietenie șl colaborare dintre 
P.C.R. șl partidele T.A.N.U. șl Afro- 
Shlrazl, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Unită” Tanza
nia cunosc o dezvoltare ascendentă 
ți multilaterală In Interesul celor 
două popoare, al tuturor forțelor 
nntlimperiallste, al tuturor popoare
lor care nu pășit pe calea unei dez
voltări de sine stătătoare.

In acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușetcu a evocat cu satisfacție vi
zita efectuată In primăvara acestui 
an In Tanzania, convorbirile avuta 
cu președintele Julius K. Nyprcre, 
cu alții conducători tanzanlenl, Intii- 
nlrfle pline de căldură cu populația 
acestei Uri.

Ambele pârli și-au reafirmat do
rința comună de a face lotul pen
tru a transpune In viață înțelegerile 
șl acordurile realizate In timpul vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu In 
Tanzania, de a lărgi șl dezvolta re
lațiile prietenești dintre partide, 
dintre popoarele român și tanzanlan, 
contribuind astfel la asigurarea unei 
dezvoltări mal rapide, pe toate pla
nurile. a celor două țări.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
că întregul curs al vieții Internațio
nale este tot mal favorabil afirmă
rii forțelor care se pronunță pentru 
o dezvoltare Independentă. pentru 
progres economic și social .?! a fost 
subliniată necesitatea de a se acțio
na pentru întărirea co-operfrii ®! uni
tății tuturor forțelor antllmperiallsle.

pere de ă lucra nemijlo- Jorltate a elevilor care au 
cil in producție. absolvit clasa a ViII-n se

Indrenntă spre celelalte 
tipuri de scoli : licee de 
cultură generală, licee de 
sper- taie, școli profe
sionale. Tn această situa
ție. elevii care rămln să 
urmeze clasele terminale 
- a IX-a șl a X-a — ale

nativele' agricole , »______
culturii griului. La aceasta au parti
cipat șl conducători de unități a-
gricole. cercetători din Institute șl 
stațiuni experimentale, specialiști de 
la direcțiile agricole. S-a evidențiat 
faptul că, In acest an, producția de 
griu pe ansamblul țării n fost bună, 
la obținerea el contribuind lucrătorii 
ți specialiștii din agricultură care 
s-au ocupat cu mal multă răspundere

ieri : la București: România - Aus

Interveni In anii urmă
tori, e firesc ca Im ambe
le cazuri procesul tutu
ror transformărilor să 
■albă drept finalitate for
marea tinerilor cu dra
goste. aptitudini si price-

FNevoia de frumos

Industria sibiană

Angajat plenar în întrecerea socialists, harni
cul colectiv de muncâ al Uzinei de vagoane din 
Arad este hotârît sâ nu precupețească nid un efori 
pentru, realizarea sarcinilor aciuatului cincinal cu 
6 luni înainte de termen. în acest scop s-au luat 
niâsuri pentru mârirea coeficientului de schimburi, 
introducerea unor tehnologii noi, cu un înalt ran
dament, organizarea superioarâ a producției și 
a muncii. In fotografie : Un aspect din hala db 
montaj general a vagoanelor de câlâtori.

lit de Conferința Națională a 
partidului, oamenii muncii din uni
tățile Industriale ale Județului 
Sibiu Intlmplnâ ziua de 23 August 
cu Importante succese. Astfel, in 
primele 7 luni ale anului,’ produc
ția- marfă a fost depășită cu aproa
pe 220 milioane lei. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut s-a înre
gistrat un spor de ’ producție de 
10,0 la sută, productivitatea muncii 
fiind, pe ansamblul unităților in
dustriale; ale județului, cu 1.7 la 
sută mat mare declt prevederile 
planului. Slnt rezultate importante, 
pe care colectivele Intreprinderllor 
Industrlale din județul Sibiu slnt 
holărlte să le dezvolte zi de zi, 
In-marea Întrecere pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

VASLUI (corespondentul ,„Sdn- 
teil“ V. teincu), T- ,.ImbunăiAț!rea 
tehnologiilor de ■ fabricație, introdu- 
cbua.'unpr. utilaje, Șe mare produc
tivitate', utilizarea raJlorială a spa
țiilor productive șl alte mĂsUrî t'di- 
nlco-organlzntoîîce vlzlnd optimi

se mulțumește no
tând spune „ca si 
cu venerație. îl în- 

■ si muncească cu

vățămfntul gencraL în 
practică insă. procesul 
de generalizare Implică 
rezolvarea cu precădere 
a unor probleme de pri
mă Importantă. Aceasta 
In sensul că murea mti-

liber FRUMOS". A făcut o reproducere in culori, apoi 
a pictat după natură. La început, timid. „Mai făcu
sem eu hărți Ia copil dar numai așa J* Apoi a prins 
curaj...

Om serios, maistrul

ROMAN (corespondentul „Sdn- 
toll* Ion Manea). în aceste zile, din 
preajma marii sărbători, Blderur- 
Slștll din Roman, autori a! Inițiati
vei „Toată producția de țevi peste 
plan destinată exportului — cu 
metal economisit" oferă pilduitoa
re faplo de muncă ce atestă, încă 
o dată, hotărlrea lor de a înfăptui 
înainte de termen prevederile ac
tualului cincinal. După cum m 
știe, acest colectiv s-a angnjat ra 
plnă la s'îrșltul anului să diminue
ze consumul de metal cu I 000 tone, 
sporind pe această cale volumul 
producției de țevi destinată expor
tului. Plnă In ziua de 4 august, co
lectivul uzinei a realizat suplimen
tar-1 733 tone țevi din oțel, depă
șind sarcinile de export eu 1588 
tone țevi ■.mal mult, de 70 la sută 
din această cantitate este rezul
tatul preocupărilor din ultimele 
două luni, lndreotate spre reduce
rea consumului de metal, prin rea
lizarea unor țevi eu pereți cit mal 
subțiri. Astfel, la laminorul de 18 
țoii s-a reușit ca.țeava cu pereții de 
23 mm pentru mufele de îmbinare 
Ră. fie. laminată ia o dlrnenslune^ds 
numai IBHrl,® mm. ceea ('ga) [aduce 
Importante [ccon'orriH 8e rpețali L’p 
alt fapt importării-: In ultima .. aăp- 
târitlpă, ritmul' mediu zilnic, al 11.- 
vrărllor la export a fost mal mare 
cu-200—207 tone.

gustul meu, și pe copii îl învăț 
lmbrăra(i armonios"

Dar eroul rindurilor de fată nu 
moi să „amestece culorile", deși 
descopăr o nouă culoare" o spune 
vcțfl pe copiii lui — din uzină - 
arid, „ca să se radă că ceea ce iese din milnlle mustre 
« făcut de UN MESERIAȘ".

Cudostându-l pe meșter îl «e intdrește convinge
rea despre rostul artei : să te facă să transformi fru
mosul intr-o concepție de viață.

Expresie a politicii pro
fund creainare a partidu
lui șl stalului nostru, 
școala de 10 nnî reprezin
tă. dună cum se știe, o 
nozlțle dintre cele mai ■ 
înaintate, pe plan Interna
tional,

Luni, 7 august a.c., | tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
ftrimit delegația comună a parttde- 
or din Republica Unită Tanzania : 

Uniunea Noțlonnlă Africană din Tan- 
ganica — (T.A.N.U.) șl Afro-Shlrazl 
din Zanzibar, care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte : A.P. Bi- 
scko, membru al Comitetului Na
țional Executiv ni T.A.N.U., condu
cătorul delegației, Iocotenent-colo- 
nel R. Hnji, membru al Consiliului 
Revoluționar din Zanzibar, P.N. Mga- 
yn,, comisar al regiunjl Tabora, Ila- 
Jabu Ileri, secretar general al Ligii 
de tineret din Zanzibar, N. Mvangn. 
secretar executiv districtual al 
T.A.N.U. din regiunea Lindl, J. 
Mbonde, secretar districtual al Ligii 
de tineret din regiunea Irlnga. W.J. 
Maleko, secretar asistent al Secției 
relații externe a T.A.N.U.

La întrevedere nu participat tova
rășii Ghcorghe Cioară, Vaslle Vllcu, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. nl P.C.R.. Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vaslle 
PaUIlneț, Ion Stăneseu, membri bu- 
plennți al Comitetului ’ Executiv nl 
C.C. nl P.C.R., Slefan Andrei, secre
tar nl C.C. ai P.CR., Gheorgha 
Oprea, consilier in C.C. al P.C.R.

tn cadrai convorbirii cordiale șl 
prietenești desfășurate eu acest 
prilej s-a realizat un schimb de ve
deri și Informații privind actlvltalen 
Partidului Comunist Român, a 
T.A.N.U. șl Afro-Shlrazl, precum șl 
|n legătură cu probleme do [in
teres comun din sfera vieții po
litice. Internaționale; a luptei po
poarelor împotriva imperlallsmu- 
ldi, co!pn|hilsmulul șl , rieocoîo- 
niallsmulul, pentru libertate, Inde
pendență națională, pentru pace șl 
progres.

Cale două părți au consemnat cu

caro 
isigurarea și ge- 

________ ..___ icție a unor soluri 
de mare productivitate . respectarea 
rotației culturilor ; fertilizarea dife
rențiată ; executarea Ia un înalt ni
vel a lucrărilor solului.

începind cu articolul de față ne 
propunem să abordăm o serie de pro
bleme legate nemijlocit de cultura 
griului, pe care Ic supunem atenției 
oamenilor muncii din agrlculțurtli 
speclalișillor și cercetătorilor spre 
a-.și găsi o rezolvare eficientă și pe 
această cale producția să crească 
simțitor.

Sporirea producției de griu. ca șl 
la te culturi, depinde Intr-o mă
sură hoîăritoare de cultivarea unor 
soiuri cu însușiri productive ridicate. 
La un soi extensiv, obișnuit, oridte 
îngrășăminte s-ar da solului, orice 
tehnologii de cultură s-ar aplica, ele 
nu pot asigura o recoltă peste anu
mite limite. P.rln introducerea șl 
generalizarea soiurilor Intensive, re
colta de griu ș-â dublat. Iar multe 
unități; așa cum j-a subliniat șl ■ la 
recenta consfătuire a griului, nu ob
ținut 4 (MM) — 3 0D0 kg la hectar și chiar 
mal mult. Anul .trecut s-a stabilit o 
mal bună repartizare a solurilor pe 
teritoriul țării. Alături de Bezostala, 
care a ocupai o țrisnă porte din supra
fața cultivată, au fost Introduse solari 
nolj Intensive, importate, rum slnt 
Aurora șl Caucaz. Iar alături de a- 
cestea — soiuri noi. valoroase, crea
te de ameliorntoril noștri ; îJovrih 
10 șl 13, Olt. Excelssor. Dacia, Favo
rit. Turda lf®.

Desigur, pentru calitățile sale șl 
adaptarea la condițiile din țara noas-

de pregătirea și fertilizarea terenu
rilor. de executarea semănatului In 
limitele timpului optim și recoltarea 
fără pierderi. Organele șl organiza
țiile de parlid. direcțiile agricole și 
uniunile cooperatiste au ■ îndrumat șl 
sprijinit mal stăruitor unitățile 
pentru a aplica tehnologiile acestei 
culturi. S-a reliefat, totodată, că exis
tă mari rezerve de sporire a pro
ducției de griu. dovadă fiind dife
rențele mari care există de Ia j un 
județ Ia nilul, de la o unitate la alia. 
De aceea, in cadrul consfătuirii s-a 
insistat asupra unor probleme 
trebuie rezolvate : asii 
nerailznrea In produi

răspunsuri la ancheta „Scînteii*1

2AUGUS

BRAȘOV (corespondentul „Scln- 
teli“ Nicolae Mocanii). Apropierea 
zilei do 23 August este marcată de 
constructorii de autocamioane din 
Brașov cu rezultate deosebite. 
Zilele trecute, ca urmare a nu
meroaselor rnâsuri aplicate in ve
derea îndeplinirii cincinalului Înain
te de termen, colectivul uzinei a 
realizat cel de-al 5KI-!ea autoca
mion peste prevederile planului 
de producție. însumate, reallzărilo 
constructorilor de autocamioane se 
ridică, pe primele 7 luni ale a- 
nulul. la 32 milioane lei producțle- 
marfă peste plan.

.Un alt succes de seamă al 
acestui harnic colectiv 11 constituie 
începerea fabricației de serie a, 
încă trei noi tipuri de autocamioane 
din familia „ROMAN*.

zarea condițiilor de muncă, toate 
cuprinse intr-un studlu-program 
privind creșterea producției șl pro
ductivității muncii In perioada a- 
cestul cincinal șl aflate In curs de 
aplicare, ne permit să reallzâm cin" 
cinalul In 4 ani șl 3 luni" — ne 
spune tovarășul T. Frăteanu, direc
torul Fabricii de confecții din Blr- 
lad. Roadele materialMrlI acestui 
complex de măsuri n-au întlrzlat șă 
apară. Iată cltevâ din acesto rezul
tate ce îndreptățesc colectivul aces
tei fabrici'să afirme că cincinalul, 
va tl realizat cu 9 luni mal devre
me : pkmul la . producțla-mnrfă 
pa 7 luni a fost realizat, de fapt, 
In 9 luni. deci, lă 1 Iulie, cu o 
produrtie-marfă suplimentară de 
10,5 milioane lei. Au fost fabri
cate, peste plan, de La începutul 
anului plnă In prezent, 150 0®9 
confecții ; s-au creat pentru con
tractările trimestrului IV șl pen
tru 1973 peste 700 modele noi 
de confecții, țar productivitatea 
muncii a crescut cu peste 20 la 
sulă. Chiar In acest an cincinalul 
va fl devansat cu aproape 2 luni. 
După calculele făcute,, plnă la 
șflriitul anului 1972 se va realiza 
suplimentar o producțle-njarfă 
ItSj.‘valoare, de aproape^iț)- miîloa- 
ne Iei. beneficii, dg l milion șl 
jumăialb ș! cconotnli la prețul' m 
cost de 500 OW lei.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROPUNERI PRIVIND EFICACITATEA
SOCIALA A ȘCOLII DE 10 ANI

Analiza cuprinzătoare și. 
profundă efectuată de se- 
cretnral general al parti
dului in raportul prezen
tat Conferinței Naționale 
a P.C.R. pune tn termeni 
noi. determinați de am
pla; perspectivă a ideilor; 
enunțate.’ relația învăță-; 
mfntuluf cu viata, sarei-' 
nilă școlii In pregătirea 
tinerilor pentru o fi cit 
mai utili societății., 
Primele sețțlunl ale lnvă-î .... . .■«,
țămlnlulul asupra cărora Șl A LICEULUI DE CULTURA GENERALA 
se reflecta bogatele sen- ’ 
suri înnoitoare ale rapor
tului slnt. pe bună drep'.s- 
te. clasele terminale ale 
școlii de 10 ani sl liceul 
de cuUiiră generală. Soim, 
pe bună dreolale. nentro 
că in condițiile cîr.d școa
la de 10 ani se află In 
piln proces de generali
zare. Iar Invățămlntid de 
12 arii ' tsl oreflourează; 
obligativitatea, care va

în acest context n fost evidențiat 
rolul pe carc-1 are in țările care au 
nășit pe. calea dezvoltării libere, ih- 
dependenta Întărirea forței șl unită
ții fiecărui partid In orientarea și În
drumarea procesului de edificare a 
noii societăți, socialiste. In mobiliza
rea eforturilor Întregului popor pen
tru realizarea acestui obiectiv.

Au fost reafirmate solidaritatea șl 
atașamentul față de lupta justă dusă 
de popoarele africane pentru apă
rarea .și consolidarea Independenței 
naționale, pentru lichidarea grab
nică și definitivă a dominației co
lonialiste, contra practicilor neoco- 
lonlallsle, a politicii do apartheid 
și discriminare rasială.

S-a subllnlnt Importanța deose
bită a așezării raporturilor intre 
state pe baza egalității in drepturi, 
a respectării independenței șl su- 
veranltfițil -naționale, a neameste
cului in treburile Interne șl avanta
jului reciproc, recunoașterii drep
tului fiecărui popor de a-șl alege 
liber calea dezvoltării, In con
formitate eu aspirațiile șl Intere
sele șale legitime.

Ambele părți au apredat că vi
zita delegației T.A.N.U.—AfroyShi- 
razl constituie o contribuție În În
tărirea relațiilor de prietenie șl co
laborare dintre P.C.R. ș! T.A.N.U. ș! 
Afro-Shlrazl, dintre poporul român 
șl poporul tanzanlan, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Unită Tanzania.

școlii de 10 ani slnt 
mult prea puțini șl mult 
prea răsfirați teritorial, 
pentru a ®e putea consti
tui o rețea a acestei scoli 
care să asigure frecventa 
regulată șl un Irivătămint 
eficient Principala cauză 
a acestei slîuatll o con
stituie faptul că. datorită 
necesiiătilor. producției, 
primirea In școlile profe
sionale nu se face încă 
dună absolvirea scolii de 
10 ani — așa cum preve
de legea — d ff ad
mit. In continuare can
didați după absolvirea 
Inyfițămlntulul de bază

la producția-marfă
SIBIU Ccpi-espQndgnlMl irȘfjp’ 

tell" N. Hrujan). Mobilizați d< 
obiectivele amplului program stabL

Murea s-a apucat temeinic să 
compare,, să încete, ‘d caute, td umble prin expotâlil, 
td-ri cumpere cdr(J de artă, totuși arta n-a devenit 
la dineul o profesie, c! o concepție de viață, l-am că
zu! tablourile. Sini buna. Șl totuși nu asta e impor
tant. Important a că simțise nevoia de artă, așa cum 
se spune In mod curent, ..ca de hrană sau de apă" Și, 
după ce o descoperise șl II descifrase ungherele, as
cunzișurile, misterele, o adoptase ca pe o formă cu 
care să-și îmbrace viața. Toată nevoia de frumos, de 
echilibru, de armonie o dăruise alor lui de-acasă. „Ca 
să, vi fac o confidență — mi-a spus — eu pe nevasta 
mea nu o las rd se îmbrace oricum : o îmbrac după 

să fie întotdeauna

PICĂTURA-DE CERNEAlA
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Pe platforma Industrială din estul

y

Șantierul 2

Craiova

A

X’

rZ
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vorțul, dar continuă-,.!upia“
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creșterii 
șarje-

Ion VLAICU
Aflăm In ultimul

’ A' •

— Vă ru, 
aervlțl ? ■ 
bill taie.

Consultăm lista

tuni : „Crktjna nu te vreo. 
Numai după divorț poți 
veni s-o vezi”. Int-o. așa
dar, 
șa ni

____ ............ Îndeaproape modu! 
fo'.oslro n utilajelor, Introduci

Un delict de neiertat•

[omir, Ioan
r— ....__ Ier, Arilon'
ițea, Vaslle Popeț și

1 Capitals, bîa deschide ochii la viață pere, p« rind, dnd ca plrlt, 
iția Criajl- și care, in locul afecțiunii 
'' ’ deșii, a; fost împins sâ

18>S7, soția intentează ac- instanței, dar fosta soție se 
■' : de divorț șl

pâriai

neralc a oțeiarilor — Gogu Arde.oal- 
ca, Gh. Baba. Mlrcca Ungure.imi, 
Aron Circă, Ioan Achlm — șl-au 
axat cuvlntul pe evidențierea posi
bilităților de cratere a-producției de

tuia, in lumina sarcinilor trasate dc 
Conferința Națională a P.C.B.

— în timpul care a trecut din a- 
cest an — sublinia maistrul Mircea 
Ungureanu — am avut, după cum se

cursul de admitere fa liceul copilul, eșa cum 11 Indrep- 
de‘muzică. în acel timp. In .................................

țări șl ultimatumuri spre a 
o determina să Intenteze 
acțiune de divorț. Iar In-

produsclor.
E verificat In practică că îmbunătă

țirea calității șl diversificarea 
Umentelor măresc considerabil

i

PAI NA 2

ADUNĂRILE GENERALE- ALE OOEIMILOR MUNCII
Prczenți ia doăă adunări generale ale oamenilor muncii, reporterii noștri relatează despre hotărirea colec 
‘tivelor din întreprinderile respective de a munci cu toată energia și capacitatea pentru a transpune in viață 

intecmai sarcinile trasate de Conferința Națională a partidului

mimtitoret
noi. rezerve 

interne ale producției . 
știe, circa 04 de cazuri de „nedeschi- 
deri de oale", multe șarje elaborate 
la temperaturi depășita, unele șarje 
„rec!" șl alto asemenea deficiențe 
caro au dus In ultimă Instanță iâ 
creșterea pierderilor de oțel, cit șl la 
obținerea unor oțeluri sub nivelul ca
litativ cerut. întărirea responsabili
tății profesionale, a grijii pentru e- 
yltareâ oricăror abateri de acest gen 
de ta normele precise ale procesului 

aduce mii de tone 

și nicidecum in contul pierderilor. în 
această ordine de idol este suficient 
dacă mni amintesc efi numai folosi
rea chibzuită a deșeurilor tehnolo
gice rezultate la noi ar duce ta re
ducerea consumului de metal cu 
circa 3 000 tone anual.

Folosind argumente concrete, oțe- 
lnrii au adus în dezbateri, șl alte 
aspecte ale •activității care, Tu esen
ță, sint resurse reale ce pot spori po
tențialul productiv al colectivului, 
printre care : creșterea timpului e- 
fectiv de funcllonore a cuptoarelor 
— unde nivelul planificat nu a fost 
respectat — reducerea staționărilor 
agregatelor șl utilajelor datorate de

fecțiunilor electri
ca și mecanice, 
respectarea pro
gramului sorti
mental zilnic ele. 
Valoroasele pro
puneri făcute In 
acest sens de ma
joritatea pnrticl- 
jjanților la dezba
teri au fost cu
prinse in progra

mul de măsuri adoptat de adunare 
care, In principal, a fost axat pe 
ideca creării, Incepind din trimestrul 
III, a condițiilor generale pentru ra 
in trimestrul IV sft so lucreze la ni
velul cerințelor din 1973. Din rindul 
principalelor măsuri se remarcă cele 
care vizează : obținerea unei greu
tăți medii pe șarjă de '40S 
tone oțel In trimestrul IV 1972 
și 410 tone oțel In trimestrul I 
1973 ; pregăllrea șl executarea repa
rațiilor fa vatra cuptoarelor in ușa 
fel incit uccslea să reprezinte maxi
mum 1 la sută din timpul calenda
ristic po cuptor ; sporirea cantității 
de oxigen utilizat ta cuptoare : reac
tualizarea instrucțiunilor de lucru de 
1a toate compartimentele tehnologi
ce, In conformitate cu actualele con-

7 ± Lj_riHfeu;"'rff-și' hutâ|
riren’expresă dovedită " de oțelari in 

de,'b'țeE^>’ vprorlficarăa po un ptah -superior a
,e faptul'că, aprbâ- "Imehiielor rezerve Interne de sporiră. - jj, ț n3m

Națională 
... . ................... :că 

angajamentul luat de acest colectiv, 
de a realiza suplimimlar 20 GW) lone 
oțel, va £1 Îndeplinit, că producția 

.......,______ ,, ______ anului 1073 eite pregătită cu înalt 
metal șl îmbunătățirea calității nces- . simț gospodăresc. Incit îndeplinirea 

■ '..... ' '___" . .. . j . , - .___ înainte de termen a actualului cinci
nal sâ devină un obiectiv pe deplin 
realizabil

Sabin IONESCU 
corespondentul „Sclntoii"

în primele 7 luni din acest an, o- 
țelaril de ta oțclărl* nr. î a Combi
natului siderurgie Hunedoara au ela
borat peste sarcinile de, plan mai 
mult de 15 C*0© tone oțel, ta care 
și-ou adus din plin contribuția tor- 
mațllie do muncă conduse de p-lm- 
topltoril Constantin Dragei ' 
Cloșca, Augustin Malc- 
Bucur, loan Bastca, Vnaiic ropcț și 
alții. Numai .In primul semestru .al 
anului, oțelarli da aici au realizat e- tehnologic ne-âr aduce mii. de tone
conomil la prețul de cost, prin efort de oțel In plus in contul realizărilor
propriu, în valoare, de .pesta 12,3 ml- ' ' -
lloane lei.

Simpla apreciere a acestor rezul
tate oferă suficiente motive de sa
tisfacție. Analizarea lor temeinică, 
cu profundă responsabilitate — 'u>a 
cum a făcut-o adunarea generală a 
oțeiarilor din schimbul ,.ll" — relie
fează faptul că, deși bune, rezultatele 
concrete obținute nu reflectă fidel 
posibilitățile reale de caro dispune 
colectivul.

— Așa după cum s-a arătat In ma
terialul prezentat de conducerea sec
ției — preciza In cuvlntul său prim- 
tppltorul Teodor Sabin — prin îm
bunătățirea durabilității oalelor de 
turnare, prin tre
cerea treptată la 
utlUzartm poduri
lor de turnare cu 
8 canale, punerea 
1a punct n insta
lației de curâțlro 
a llngotlerelor șl, » g . a > ■
mai ale®, prin siderurgic Hunedoara măsurile luate in 
.scopul

■ -greu lății -K
lor s-a reușit ca greutatea me
die a acestora să ajungă do Ja 
387.2 tone In ianuarie a.c. la 
350.5 tone in luna iunie, Dacă 
ținem cont că creșterea greutății me
tili pe șarjă cu 10 tone duce la un 
spor de producție de aproximativ 
50 (NJO tone oțel aitual, ne dâra ușor 
seama de marile rezerve productive 
de care dispunem șl caro acum, dar 
mal ales in anul viitor (clnd avem 
un plan superior cu circa 2®0 OCT tone 
oțel) vor trebui valorificate cu toată 
responsabilitatea, pentru n putea tace 
față cerinței.de a îndeplini Înainte 
de termen actualul cincinal. Dozarea 
corespunzătoare a încărcăturii cup
toarelor — unde noi mai avem Încă 
lacune — urmărirea îndeaproape a 
modulul de utilizare ă oxigenului, 

trespectarea strictă, a, tuturor Inșiptc.:”*'”’ 
Ițlunîlor tehnologice In ce privește „„

” ([lucrul pe șarjă ne Vpr conduce'-'In ■ ‘ s-n1 desfășurat aduni 
«mod sigur la obținerea Sporului ne- riren dxpres.5 dovedi 
Jccsăr ta prbdu^itfț^'ta^;B vțîlormcarăa pc un

De remarcat' este faptul'ca, aproa-" ..--------_
pe In totalitatea lor, particlpanții la a producției șl eficienței — .
dezbaterile, din cadrul adunării ge- s-a stabilit la Conferința Națio

a partidului — dau certitudinea

Oțelăria nr| 2 
a Combinatului

exigentă asupra problemelor 
majore ale întreprinderii
Pe platforma industrială din estul ------- ms ’"«ssa

Craiove! sa ridică In prezent noi o- 
blecilve industriale de o deosebită 
importanță pentru economia națio
nală. Peste citeva z:ie, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzine! de ma
șini agricole Craiova vor lucra in 
modernele și spațioasele halo de fa
bricație ridicate de către construc
torii șantierului nr. 2, aparjinind 
Truslulut de construcții Lndnstrtale 
Craiova. Plnfi Ia șfirșitul anului vor 
Intra parțial In funcțiune, cu o lună 
in avans față de grafie, secția de 
transformatoare mari șl laboratorul 
do mare putere ale uzinei „Elcctro- 
putere" șl altele. în prima jumătate 
a acestui an, constructorii șl-au rea
lizat sarcinile de ptan în proporție 
de 107,7 1a sutâ.

Cu toate aceste rezultate, atlt da
rea de seamă, rit șl discuțiile purtate 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii, ce a avut loc In șantierul nr. 
2, nu scos in relief cu mult simț de 
răspundere șl Intr-un spirit do înaltă 
combativitate lipsurile ce mai există 
in activitatea colectivului. Tonul cri
tic șl autocritic dat de darea de .sea
mă. critica principială, cu adresă pre
cisă. a celor care 
nu participat la 
dezbateri, la n- 
dresa colegilor de 
muncă, dt șl a co
lectivelor de con
ducere ale șantie
rului. grupului ți 
ini-TOilul, propu
nerile concrete de 
îmbunătățire ' a ranm__========__
muncii, au relie
fat intransigența față de lipsuri, nu 
demonstrat că acest; harnic colectiv 
este pe deplin conștient de răspun
derile mari ce li revin pentru În
făptuirea sarcinilor trasate de Con
ferința Națională a partidului pri
vind scurtarea termenelor de execu
ție a noilor obiective și atingerea elt 
mal rapidă n parametrilor proiectați.

Tleferlndu-sc la faptul că in prima 
parte a anului' pe șantier s-au Înre
gistrat peste' 66 C0;l ora nelucrate, 
numeroși vorbitori au dezbătut pe ‘ 
larg aspecte privind buna organizare 
a muncii, aprovizionarea corespunză
toare a fronturilor de lucru, folosi
rea rațională a utilajelor, Întărirea 
disciplinei muncii.

— Aprovizionarea defectuoasă a 
locurilor de muncă, spunea, printre 

reltele. Iile Șelcara, lâcățuș, mecanic. 
1este una din cauzele corg a tras după 
'■ sine mari pierderi din țtlmp 
ductlv. ȘI acehrt lucru sc <

(jfaptulula.câ r.u se muncește, cu sJărrt 
lîde răspundere, la tonte nivelurlle.și 
verigile. Cel însărcinați cu aprovizio
narea nu-ș! fac Întotdeauna datoria 
In mod conștiincios. Din această cau
ză lucrătorii direct productivi sint 
nevolți să-și părăsească locurile de 
muncă pențru |a se aproviziona sin
guri cu cele neceiare desfășurării 
procesului de producție.

-- Ne mlndrlra cu realizările obți
nute. Dar oare am făcut tot ce dd- 
plndea de no! pentru ca succesele să 
fie pe măsura posibilităților ? Din 
păcate, ta nevastă Întrebare — a spus 
In cuvlntul său dulgherul Gheorghe

H

3I
construcții industriale

f

, i uzinei „Vulcan" 
muncitorul Ion Andre- 
Iii a doua imagine sini

iucurești, care, prin forje proprii, sporesc zestrea 
(foto 1), lucrind la mașina pentru tuburi de Flacârâ

Foloroporiorul noslru a surprins. Io foja locului, po cljiva diniro muncitorii, inginerii și proioctanții
clin București, core, prin forje proprii, sporesc zestrea lonnicâ a întreprinderii. Ipta-f pe muncit
eseu (foto 1), lucrind la mașina pentru tuburi do flacârâ — aflată In curs de brevetare. '.. _ _______„-------
prezentați proiectantul Mircea Câluneonu și ing. Vasile lari. Imaginea a treia a surprins pe ing. Gheorghe Gom- 

bos și muncitorul ajustor Andrei Guvrilâ Foto : Gh. Vlnlilă
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Mal Intli să stăruim a- 

supra sensului unei para
bole. Este vorba despre ju
decata Înțeleptului Solo-

• mor, rare, atunci rind s-a 
prefăcut că hotărăște sâ se 
tale in două copilul — de
venit obiect de dispută in
tre două femei -■ a desco
perit pe adevărata mamă. 
Ce a urmat, te știe..

Da ce ara apelat ta le
genda antichități!? Pen
tru că și astăzi. In cazuri, 
e drept, rare, copiii devin, 
In diveyso Împrejurări, un 
dureros obiect de dispută. 
(nlere»e< nu de puține or! 
meschine se' acoperă de 
pavăza afecțiunii trâmbița
te avocSțește, cu pavăza 
dragostei paterne sau ma
terne. adică exact acea 
dragoste care a- trebui 
,-i-l ferească pe ce! dragi 
de acest bilei al ambițiilor. 
Din păcate și astăzi mal 
sint aduși prin Judecăți, cu 
valoare de argument, co
piii. ta» pe care le-a expediat so

Oare Ișl dau seama regi- tiel de la data mutării !

aflatâ tn curs de brevetare. 
Jnea a trei
Irei Gavrili

București in Sighetul Mar- 
mațlei, mutlndu-se defini
tiv ia o mal veche cunoș
tință a se. Nu cunoaș
tem adevăratele cauze 
ale despărțirii soților D. și 
nici nu ne-am propus sâ 
ne spunem cuvlntul In a- 
ceasțâj problemă. Ceea ce 
ne-a Interesat a fost gestul i 
Incredibil @î tatălui rare, 
In ziua de 4 mal 1S772, a so
sit In lipso soției la domi
ciliul din București șl. o 1 
dată cu diferitele lucruri pe 
care ie-a_ încărcai intr-un 
autocamion, n luat-o cn ei 
și pe Cristina, fetița cea 
mii mare, dc nouă ani, ca
re tocmai se pregătea să 
meargă la școală ! Cu pe 
un obiect oarecare™' 
. S-tsr putea crede că tatăl 
a fost împins fa acest act 
de un puternic sentiment 
de dragoste pentru fiica sa. 
Dar există dovezi care a- 
testă efl nu nceita a foit 
motivul principal. Scrisorile 

care le-a expediat so- 
_________ A”-' 'a 

zorii acestui trist spectacol Slghet abundă In amenin- 
clt rău produc ființelor p!4- țări ș! ultimatumuri rpre a 
plnde, cit de adine! și du
rabile sin! schilodirile ce se ..........   .- —
produc in acest timp la cei ir-o astfel dc scrisoare, ex-

care pretind că-1 „iu- pcdictă In ziua de 5 mni ~
lje.se" ? Citeva scrisori mal după încărcarea fetitei in

Dobrascu, șef do brigadă 
c& dăm un rftspuns negativ. Și aceas
ta pontru că ducem lipsă de tipii- i 
mile materiale. Desigur, sarvlclul a- 
provlzionâril invocă motivul că nu 
se găsesc. Dar tind se ajunge la 
punctul critic și se depune Interes, se 
constată că pe alte șantiere astfel de 
materiale prisosesc. AHt conducerea 
șantierului, dt șl conducerile grupu
lui șl trustului nu datoria Bă anali
zeze cu simț de răspundere și sâ în
treprindă măsurile ce se impun pen
tru evitarea unor astfel de situații 
In aprovizionarea cu materiale-

Ștefan Albu, maistru instalator, a 
adus in discuție o problemă de mare 
Importanță pentru Întărirea discipli
nei : puterea exemplului personal. 
„Maistrul trebuie sâ rle pivotul prin
cipal In buna organizare a activității, 
in realizarea unei productivități ri
dicate, n spus vorbitorul. Inlro vor
bele șl faptele maistrului trebuie să 
fie o concordanță deplină pentru că 
muncitorii 11 urmează pe maWru, in 
primul rind, după faptă și nu după 
vorbă. Or, de ce să nu o spunem 
deschis, la noi sint Încă unit maiștri 
care pleacă de pe șantier Înainte do 

terminarea pro
gramului. vin cu 
întindere la lucru, 
iar atunci clnd 
sini pe șantier nu 
se ocupă de Im
nul mers al mun
cii, rezumindu-se 
mal mult la În
tocmirea unor e- 
vldențe. Vom pu
tea traduce In 

viață sarcinile trasate de Confe
rința Națională a partidului numai 
dacă vom Înțelege dar că aba
terile de la disciplină sint intolera
bile, că trebuie sâ fim mai exigent! 
cu noi înșine In primul rind șl eu 
cel po care Ii conducem, că trebuie 
să ne iifirmflm din -plin, în practi
că. întreaga compotențâ. Numai asn 
vom reuși să devansăm lucrările 
pentru a îndeplini angajamentul luat 
in întrecere de a preda obiectivele 
cu o lună mal devreme*.

Ailt darea de seamă, dt și nume
roși vorbitori — printre care șeful 
do lot Nleolae Nisior și normatorul 
Ion MIb*l — tiu criticat fapiul efi 
maiștrii, tehnicienii și conducerea 
șantierului nu au fâeut tot cp era 
posibil pentru folosirea cu Întreaga 
capacjțațo, a..uțilajolor. Șefii ,d4’ lOtiW,,. 

,șl maiștrii; nu studiază atent proțec- 
țdlejțjj -programele de,cxecuțip pen-u 
tru a comanda .necesarul do utilaje- 
in perspectiva. Ei ,se mfirglnpc,Asă/. 
ceara utilaje de pe o zi pe alta, ceea 
ce duce la stagnarea In execuție și, 
In același timp, Io slaba folosire a 
utilajelor. Mecanicii care deservesc 
utilajele nu vin la timp la program, 
șlmbfita părăsesc șantierul mai de
vreme, lor lunea, vin. mai Urzlu. A- 
cest lucru se iniimplă șl din cauză 
că buldozerele și excavatoarele E-Q,î 
de pe șantier au program do regie, 
mecanicii nu sint astfel cointeresați 
ftl realizarea lucrărilor la timp, Iar 
șefii de loturi și maiștrii semnează 
cu multa ușurință rapoartele do lu
cru In regie, fără ca acestea sâ albă 
corespondent In producția fizică. De 
asemenea, esto evidentă slaba folo
sire n utilajelor In schimbul II. ca 
șl lipța de supraveghere, din partea 
Inginerilor și tehnicienilor. In schim
burile H șl III. Conducerea șantie
rului, șefii de ioturi nu datoria să 
urmfi.renscft -îndeaproape modul de 
folosire a utilajelor, să Introducă sa
larizarea in ncord a mecanicilor de 
utilaje, in vederea cointeresării lor_

trebuie

Noul centru al orașului ritesli

I Porumbeii 
| to așteaptă

In comuna Necjețtl (Teleor
man), In ziua de 19 iunie a.c., 
Intr-o turmă de oi a căcul un 
porumbel călător, care purta 
inscripția 21 4^-01 JȘS-R.S.R. Alt 
porumbel voiajor, aulnd Inzcrlp- 
fla 29 520-70-R.S.R, a căxul pe 
la începutul lunii iulie in ors- 
jul Huji. în sfirșit, in siua de 
22 iulie, un porumbel care purta 
două inele (pe primul fiind gra
vai însemnul BÎ-IOISS-CS-KS, 
tar pc cel de-al doilea 67-2-Sf- 
355) a făcut un popas fortuit în 
orasn! Dvrohol. Deji rdui'l iau 
bolnavi, toți cei trei porumbei 
trăiesc ți sint aproape vinde
cați. Datorită îngrijirilor acor
date de Ellsabeta Stăncloiu, din 
Alexandria (tel. 1109), Alexan
dru Chlrvnse, <Un Huși, str. 7 
Noiembrie nr. 21, bloc C. ap. 2, 
ț-i Tfinnse P. Ștefan, din Do- 
rohoi, tir. 13 Decembrie nr. 45.
Toii trei ar vrea ca porum
beii să <; . - ■
Cine le o/en
tare ?

ajungă la siâplnii lor. 
oferă.... adresele nece-

In creșterea indicelui do folosire a 
utilajelor.

Cei peste SM rle constructori pre- 
zențl la adunare au dezbătut cu 
seriozitate șl răspundere broblq 
mele ce le slau In față, nu anali' 
zat posibilitățile si rezervele mar! c< 
există pentru" Îndeplinirea șl depăși 
rea sarcinilor de plan și a angaja 
montelor spor.ite. în feiul acesta, ceh 
șapte obiective co urmează a fi dnți 
în funcțiune In semestrul ÎT ol anu 
iul vor fi realizate cu col puțin < 
lună de zile Înainte de termen.

Nlstor TPICU 
corespondenta! „Scînteii'

De la rețetă, in bucătărie — și apoi în sala de mese; un 
control în citeva unități de alimentație publică

Un depozit 
înflăcări

Era trecut de miezul zilei cind am 
pfișlt pragul restaurantului „Dună
rea* din • București.

rugăm, poftlV-i Ce doriți să 
— slntcm Întrebați cu amo-

‘__  ....ti! si decidem: mal
Intîl, o ciorbă țărănească. După un 
scurt răstimp, farfuria aburlndfi se 
află !n fața noastră.

— Ciorba aceasta, care se clatină 
fn farfuria din fața mea, este Inco
loră și n-nre nici un fel de

pațl-Brașov ee practicau prețuri su
perioare categoriei localului respec
tiv sau se pcrccpaa remiză — adău
gata ta nota de plată — fără exis
tența unor condiții de preparare șl 
desfacere deosebite, a unor servicii 
de calitate superioară

— De ce pretindețl cllenților să 
plătească pentru condiții de servire 
pe care nu le oferiți — l-am întrebat 
pe tov. Juncan, directorul comercial 
al Centralei O.N.T. Brașov.

— Ce sâ vă spun ? „,A,,dn, există 
-un ordin al Ministerului Turismului, 

care prevede ca toate unitățile din- 
tru-un complex sft albă același nîvel 
de prețuri. Or, cele menționate stat 
in această situație.

Se pare că tovarășul director a Ie
șit onorabil dip încurcătură. Spunem 
„se pare", deoarece lată ce se men
ționează in legea privind regimul 
prețurilor și, tarifelor : „Arh 50 — 
Prețurile cu amănuntul» ce se aplică 
in alimentația publică se determină 
in funcție de., categoria de confort a 
unităților, precum șl in raport cu 
gradul de preparare a produselor ee 
se desfac prin alimeniația publieă 
(.„)*. Litera și spiritul legii sint ex
trem de clare șirfțrice interpretase â 
este neavenită. Ajund de ce EăpmfW J 
artificial prețurile, “de ce degradează 
preparatele unii comerclantl din all- >

lnreglstrlnd materiale care n-au fost ’ 
folosite, se creează anumite surplu
suri pentru elementele necinstite. în 
nî doilea rind, dar nu șl In cel din 
urmă,1 se realizează mai ușor planul 
de desfacere. Șl atunci, „Inireprin- 
zători", eamerctanții și-au făcut o so
coteala simplă : de ce să nu reali
zeze ei produse

loră șl n-are —... ,
S apreciază tov. Ion Volean,

jctpr al filialei ■ bucureșlene a 
Inspectoratului general de stal pentru 
controlul calității • produselor.

Ne aflăm ta restaurantul sus-humlt 
pentru un control inopinat. Împre
ună cu Însoțitorul nostru intrăm a- 
pol In bucătăria unității. De ee este 
slabă calitatea preparatelor ? Pen
tru a afla răspunsul, faspcctoriil con
fruntă rețeta cu materiile prime uti
lizate efectiv. Rezultatul : din vreo 
10—12 produse ce trebuiau folosite 
lipsesc patru (zarzavat-ulblturfi; țell- 
nâ. ardei gras și roșii). Iar efectul, 
deloc neglijabil, ol acestui fapt este 
Însușirea — ne justificată de vreun 
efort propriu' rt-,'a unul venit supll- 
menter opr^pe 0,60 lei fa

La reataurantiji ;;Grădinlța" ' lui 
criirite'-se pfftrec apruapu^ldentfc. 
Singura 1 deosebire este eă! ardeiul 
gras folosit a fost luat In calcul 1a 
un preț dublu.

— Cum ați ajuns ta asemenea cal
cule ? o întrebăm pe funcționara care 
face calculele.

— N-am știut câ una este pe hlr- 
tle și alte in cratîță..

„Neștiința" referitoare la arta culi
nară este menita, evident, să ascun
dă superficialitatea cu care sini sta
bilite prețurile.

Asemenea abateri, în aparență mă
runte, dar cu consecințe importante, 
nu sint deloc Izolate. Iată ce con
semnează documentele puse ta dis
poziție de specialiștii Comitetului de 
Stat pentru Prețuri : „In numeroase 
unități de alimentație publică <Hn 
județul Brașov, supuse controlului, planul de beneficii. Pentru că, evl- ,
se constată o neconcordanță flagran- dent, calculatorii nu schimbă șl pre-
tă intre prețurile practicate și coli- țul in funcția do valoarea efectivă a |
tatea preparatelor. De asemenea, —
sortimentele și prețurile nu sint în
totdeauna corespunzătoare categoriei țirea calității șl diversificarea sur
de local". Astfel, unele organizații Umentelor măresc considerabil vo-
cooperatlste au adoptat un mod sul- lumul desfacerilor. Dar ncest nde-
generls de umflare a prețurilor. Pen- vâr elementar este ignernt In
tru că la cofetării se poate aplica iiuuu.u ut <.««a.u
prețul ■pentru unitățile de cat- I, care oferă cliențllor doar dtevn sor-
muite băuturi se vlnd exclusiv In ■.„..î m n
aceste unități, In timp ce la bufet® 
din aceeași comună, pentru că au 
cat. II ți IU, lipsesc cu desăvîrșbre. 
I,.<i restaurantul „Lido” din lllțnov șl 
Iranul „Bran" fale cooperației de 
coițsumj, de pHdâ, ciorba de “ *

I
I
I
I mațille voluntare de pompieri 
I da la întreprinderea „Maramu- 
, rețana", de la fabrica de ‘,~‘— 

taje „Unitatea0, pompierii
I tari din Bala Mure, zeci <!® iSl'Ănl tl/afr «fniHfrsil >1nmi

I
Iau mistui 

peste 3,2 
zent, o c

I
I înT sprijinul
I miliției

într-unn din nopțile trecute, 
mai mulți ceferiști aflați in tură 
In gara din SIgbetul Marmațlel 
au observat Izbucnind un incen
diu la depozitul de metalo-chiml- 
ce din localitate al IJECOOP Ma
ramureș. Impiegatul de mișcare 
Milini Rotaru a alarmat ime
diat compania de pompieri mi
litari. Aii venit in ajutor și for-

___ Ja faijfiga <je trjca- 
I mlll- 

__  ____ ___ ____ ,___ de ce
tățeni. Cu tot efortul depus, in
cendiul s-a extins cu repezi
ciune și n-a putut fl localizat 
declt după circa 7 oro. Flăcările 
au mistuit mărfuri in valoare de 

1; milioane leL In pre- 
_ comisie specială cerce-- 

teazfl cauzele care nu dus la Iz
bucni ren incendiului pentru a 
stabili cine se face vinovat de 
producerea lut.

u.

M m B H H
scrie printre altele : ,',-.eu un tribunal din Capitala,, 
sint foorje fericita aici, Un- gsșim șl dcdaraSta ..Grisjl- 
gă lătlcu, și, orice-ai face, nrii -țl), alcătuita după toa-

■' ' * ■' " te regulile procedurii (deși urască pe cea care l-a dat
fetița e obla In clasa a *
treia !) In care scrie (mal 
corect spus : a Tost pusâ să 
seric) cu mina el, Intre al
tele, șl următoarele propo
ziții : „Numai tata a avut

nu ne poți despărți...". Se 
împlineau mai mult de trei 
săplSmfnl de dnd fetița 
părăsise școală,1 lecțiile. în
cepea in schimb sâ Învețe, 
prin „grija* tatălui șl a 
concubinei sale (care e tu- zum. „nuumir i---- --
tuși și ea mamă !), cea mal grijă do mine... Nu vreau

•;:7 'f/'- 'a > fi? .,ț \ î

Vl.“.țfl.
în cazul Înfățișat plnă 

aid, o fetiță este asmuțită 
împotriva mamei. în fami
lia medicului B. V. 
București lucrurile stau In
vers. Aici, „ruptura" dintre

ilezgl nopții, șo- 
cu,Tle pe auto— 

camionul 21-AG-1.783, proprieta
tea. U^f'.T.F,.PiteștJ, a fost sur- 

' prln< de 1 câpltnniîi "de miliție 
Nico'ao Hlnu Încâlcind regulile 
da circulație în municipiul Hm. 
Vllcea. Dnr, In momentul clnd 
șoferul preda permisul dc con
ducere, nu departe de el șî-bu 
făcut apariția doi cheflii huli
gani care alergau cu cuțitul 
după un trecător. Ofițerul de 
miliție a luat actele șoferului 
sț a pornit după el. Deși In si
tuația de contravenient, I. M. 
nu voia sâ rămlnă nici el „ne
utru" la această scenă. Oferln- 
du-se sA-1 ajute pe ofițerul da 
miliție, a pornit împreună cu el 
pe urmele celor doi agresori u 
a reușit să-1 facă inofensivi O 
tapă care, pusă ulterior In ace
eași balanță cu contravenția, 
a fost apreciată ca atare.

I
I__ HIJ 

zeze ei protîuse mal puține, cu efor- 1 
tur! de aprovizionare, producție și | 
desfacere mal reduse fără ca „deafa- •

I
I
I
I
I
I
I
I pentru aceste chefuri ji petre-
■ ceri pe picior marc ? Nu di

nald ou descoperit că, de fapt, 
' -ac-vară alcălulseră

cerea" să sufere 1 A?a eă unitățile se 
aprovizionează doar cu o parte din 
materiile prime' necesare și „fabri
că" ci urca produse ca val de ele. Se 
achită in acest mod cu destulă ușu
rință de sarcina de a asigura o oare
care diversificare șl, bineînțeles, de 
plenul de beneficii. Pentru că, evl- 
dont, calculatorii nu schimbă și pre-

vâr elementar este Ignorat in bună 
măsură , do că bre _ uni i comcrdnnțl,

tlmente, obținute mai ușor șl cu; o 
rentabilitate supradimensionată. în 
loc să ofere preparate pentru gustul 
șl posibilitățile fiecăruia, se acceptă 
uneori metode ncornerclalc, cu con- 
seclnțelo’ tespeptlvo;' Spre deplina 

consum), de plidft, ciorba de vacă mulțumire u cetățenilor trebuie ®ă
se vindea la un preț In caro s-au In- se facă totul ca asemenea metehne

el gras ț! ’irosii de ’seră (18,M să rămlrta doar in scoarțele dosarelor 
respectiv, 13,35 lelărg), dnr de procese verbale șl constatări.

George POPESCU

î,

C“» ăd » , ' 4. iJțOiJ 1C3. .B-șjlț uUa

nici n-au fost folosite, 
unități ole O.N.T. Car-

De mal multi vreme, frații 
Gheorghe, Cortică șl Dumilru 
Sieu, impreund cu cljl patru tl- 
i.eri de seama lor. Aurel Sandu, 
Dumitru Nunu, Mt/ici Butnaru 
și Andrei Botezclu — toți japle 
din Bacău — aveau aceeași „o- 
cupație" : cllenji prin baruri și 
restaurante. De unde accau toni 

mult, organele de urmărire pe

clnd ca reclamant» Sint fo
losite toate probele șl con- 
treprobelo care Ie stau la 
Indemlnfi, intre care șl a- 
ceea prezentată la un mo
ment dat de mamă : o scri
soare a băiatului (de numai 

din șapte ani !) prin care ișl ca
is in- ioninia isiâl.

In sfirșit, soția clștigfi <11-

MuArs&j fisiU a arțiimi
Cmd egoismul înlocuiește afecțiunea părintească

uriti dintre lecțiile ee pot să stau In mama că lipsea
fi , predale" vreodată unui noaptea de i:cn
copil — aceea a urli și dls- Șij acest periplu, In cure 
prețului față de mamă ! ș-au angajat cel do! soți-și 

Dar lucrurile nu s-au o- Iti caro a fost antrenată și
prlț aid. Ca să-și impll- Crisilr.a. continuă... Conti-

_ _ _ _ ... _ _ neaseă propriile interese, ntiffi pln.ă clnd o sentința
pa Cristina obiect de tatăl — inconștient de grn- vă da dreptate uneia dintre

.r..itaj In mina totalul im- vllatea gestului său — nu p6*țt Dar actul _ jusUțlar.
potriva propriei mame! ezită ®-o folosească pe Cris-

In același „ton": este re- 
__ ___ __  ____ fa- ■ dictată și scrisoarea din 3D 

■uu,», iar la 1 februarie mol, de data aceasta o, Crls- 
1972 obține transferul de Ia tlnei către mama ei, in care

psdtată in ziua de 5 mni -r 
--------------------------------- ------------------------------------------------- 

recente, primite la redacție, camionul cu obiecte ridica- 
ne îndeamnă să credem că te in grămadă — scrie tex- 

' uneori nu se prea J vede ‘ - *
măsura aceste! responsabi
lități. De aceea, nc-nm șl 
oprit 1a cele ce urmează.

...După zece uni do con
viețuire cu octualn soție, 
tehnicianul radiolog DO.
Ișl abandonează brusc
millâ,;, "'I

să stau ta mama că lipsea 
oăptea de acasă™".
Șl acest periplu, In care 

ș-au angajat cel do! soți și 
Crisiina. continuii... Conti-
...™ _...
vă da dreptate uneia dintre

soil s-a produB. de aseme- ... ... .
nea, d>s::â mulți unldecfls- pentru copil. Fosta soție
nlcîe; clnd băiețelul lor. (acum recăsătorită) orgnnt-
Sllvlu. trecuse de 6 ani și z.ează o „răpire" șl-1 duce
avea să reușească, puțin pe băiat la noul ei dointci-
tlmp mal ISrziu, ta con- llu. Tatăl cere să-șl vadă

■ ’ " " ‘ ■ copilul, așn eum II Indrepr-
tâțea de altfel șl hotărirea

vinde... Șl anil trec. Intro 
timp. Silviu merge ba la o 
țctialft, ba la alta, adeseori, 
departe de casă, de pă
rinți, de liceul de muzică,; 
de planul Iul.

Desigur, conflictele !n- 
tr-o căsnicio stat posibile 
— deși do nedorit. Nu o 
dată apar situații com
plexe, unde e greu să 
dai un verdict, sa arăți 
cu exactitate dne are f 
dreptate, due poarta vina 
pentru Impasul creat Indi
ferent inia de silur;' :, 
mânui nu-l este permis 
să-și facă singur dreptate, ------
cu ații mal mult s4 acțio- dLn efisnldi care 1a un mo
nere arbitrar, minat de in- ment dnt se destramă nu
terase înguste, egoiste, im- este, cum s-ar putea crede
potriva propriilor săi copii. (?i cum greșit consideră u-
Ce fel de „afecțiune părin- nil părinți), o chestiune de
teattă* este aceea care se 
manifestă prin smulgerea 
copilului — fără nici un te
mei legal — din propriul

îndepărtarea .......... 
tată (cazul lui Silviu) și, 
mai ales, prin Întreruperea, 
total Iresponsabilă; u învă
țăturii, exact în toiul anu
lui școlar ? Ce fel de dra
goste poate pretinde ca ore 
i ■sim acea mamă care —

vollorea morală, 
avea pretenția eă-țî 
copii! Urindu-I, in 
timp, in mocirlă ! Totoda! 
în nici o Împrejurare 
nicicind un om matur, 1
cid. n-aro voio să uite că, 
în conștiința oricărui copil, 
imaginea părintelui este 
prim* imagine pe care șl-o 
formează despre omul a- 
dull, care nu trebuie Înti
nată, pentru că se întinează 
Implicit Întreaga lui imagi- 

..... ...... ne despre oameni, cu ur
da situație,, ni-; măr! grave, uneori, pentru 

dezvoltarea viitoare.
Soarta copiilor rezultați

(șl cum greșit consideră u- 
""I "' ' ■

Interes strici personal, ci 
una de foarte larg Interes 
social Aici nu sa poate, în 
nici un caz, apela la fai- 

câmin (cazul CrlstlneD.'prin moașa replică : „E al meu, 
îndepărtarea brutala do ce vă privește !“, Da, .no.

privește, pentru că familia 
e o celuia a societății efl- 
reta ii Incumbă să fie, așa 
cum se subliniază In Pro
iectul de rtorme etice elabo- 

o„ ..„  ____ .... râie de Conferința Națio- I
pentru copilul său ace! tată r.alS, „un cadru sănătos de
..... ...... .. — creștere spirituală a co- I
pantru a-țl atinge scopuri plilor" : pentru că e vorlta .
meschine ~ nu ezită sâ de un viitor membru ni co- 1

iectivltâțli : pentru că sa- I
cietățll, noastre socialiste 
nu-l este indiferentă soarta 1
niei unui copii, ulei unul i
tiliiir !

. tina împotriva proDrle! 
mame ct .. probă in Justi
ție 1 Șl astfel. In dosarul 
„cauzei" soților D., aflat Ia

chiar dacă nu va formula 
în cuvinte, va cuprinde de
sigur și oprobriul public 
pentru vina dc a fl traiima- 

pslhlc un copil ce a-

S®ne( . ,........... ,
rtsește domiciliul c 
jugnl. Se dezlănțuie din 
cesi moment un lung șir 
prcccsc in care fiecare

Ic divorț șl pfi- opune categoric și recurge 
domiciliul con-.. a_

de
a-

fa un gest inral’ficabil pen
tru calitatea el de mamă : 
îl transferă fraudulos pe 
Silviu la o școală din pro-

împroaște cu noroi imagi
nea celuilalt părinte In o- 
chii copilului minor de șap
te său nouă ani 1

Un părinte care îșl iubeș
te copiii cu adevărat, in si
tuații ca cele prezentatei 
iși depășește orgoliul, ii fe
rește de scenele confllctua,- 
le care le-ar putea altera 
personalitatea și afecta dez-

P. S.
moment i Cristina șe găseș
te din nou lingă mamă și 
îți va' relua, la toamna, În
vățătura.

tei țapte plerde-eard alcfiț’uuerâ 
o bandă, care, operind -noaptea 
in parcul oraf-ului, fefula trecă
torii intirrtafi. Deferiți instanței 
dc judecaiS^ el cu decenii acum, 
peninf multă vreme, clienți ta™ 
penitenciar.

Tragedia 
unei 
nesăbuințe »

Autocamionul 21-BT-S32, pro
prietatea complexului de creș
tere și Ingrășare a porcilor din 
Ștafănești (Botoșani), fusese În
cărcat tn comuna Bucecea cu 
prefabricata din beton. La ple
care, maistrul Mlhal Cozac, Îm
preună cu șase muncitori, a In
sistat pe Ungă conducătorul auto 
Ioan Dfiringfl să-l ta șl pa el 
pipă ta Ștefăneștl. S-a făcut un 
labei „justificativ", cel șapte 
s-ab urcat, alături de coi doi În
cărcători, deasupra prefabrica
telor de beton șl, în ciuda nor
melor legale care Interzic trans
portul de persoane In asemenea 
condiții.’,..', șoferul a pornit la 
drum ! în satul Dumcțll insă. 
Ia o curbă deosebit de pericu
loasă. autocamionul s-a răstur
nat Urmările au fost tragice : 5 
pasageri șl-au pierdut vioța, iar 
'ceilalți 4 au fost grav rănlțL

Rubrică redoctaiS de s 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
si corospondenjii „Scînîoii”1
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înfăptuirea înainte de termen a cincinalului impune

Foto : 8. CrlsilBB

li-"

La Uzina de pompe din București
e9 @

l

c

la uzina „Neieral" din Bucuroșii

Foto : M. Andreesra

Tehnica modamâ, mlnuilâ de oameni cu Inaltfi calificare, sporește forța pro- 
duciivâ a muncii. In fotografia : O modernă linie de turnare a cuprului de

numai succint 
rezervele de 
productivității

practice

mat mdtEmașim,

corpurilor pompelor, hidra-

obține alte însemnate creș
teri do producilvitat'

• organizarea unor

S JlIsffiEV1

„Realizarea unei productivități superioare necesită nu intensificarea efortului fizic, ci a muncii de concepție, in vederea extinderii 
mecanizării și automatizării, aplicării proceselor tehnologice moderne. Se impune, de asemenea, să fie luate măsuri pentru creșterea cali
ficării muncitorilor, trecerea la-lucrul pe mai multe mașini. O deosebită atenție trebuie acordată întăririi disciplinei în muncă, respectării 
riguroase a regulamentelor de ordine interioară, asigurării condițiilor ca fiecare lucrător să folosească în mod eficient întregul timp de 
lucru. Va trebui să ne preocupăm in mai mare măsură de asigurarea unui raport just intre numărul celor care lucrează nemijlocit in pro
ducția materială — i 
care se menține nejustificăt de mare ; aceasta este

acolo unde se creează bunurile materiale, adevărata avuție națională — și numărul celor ocupați în alte activități și 
o problemă fundamentală a dezvoltării societății noastre socialiste*

NiCOLAE CEAUSESCU

Ce măsuri aii luat
pentru a
în întreprinderea dv 
indicațiile cuprinse 
în Raportul secretarului 
general al partidului la 
Conferința Națională ?
Ne răspund trei directori de unități
industriale

Punem accentul pe lucrul
la
pe extinderea mecanizării 
și a tehnologiei modernett

Acordăm
calificării

îmbinăm

”!■

mare atenție 
lucrătorilor”

utilizarea
superioară a mașinilor 
cu organizarea mai bună 
a locului de muncă

i
R/..

, <v;

1 Evident, creșterea produc
ției depinde In mare măsu
ră de modul In rare reușim 
să folosim din plin poten

țialul tehnic al uzinei, timpul 
do lucru, să organizăm superior pro
ducția șl munca In toate sectoa
rele. E drept, producția a crescut 
in ultimii ani considerabil In uzina 
noastră, pe seama productivității 
munciL Totuși, nici pe departe nu 
putem fl mulțumiți. Din Raportul 
prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu In Conferința Națională 
a partidului ani reținut că un im
perativ major nl progresului este 
creșterea mal accentuată a pro
ductivității muncii.

La noi In uzină Indicațiile se
cretarului general al partidului au 
șl Început să prindă viață. S-au fi
fe ciunt o geamă do studii, s-a În
tocmit un amplu plan do măsuri 
care cuprinde sarcini concrete In 
vederea sporiri! cit mod rapide a 
productivității mundL tn acest

in semestrul I a.c.. compa- 
rativ cu perioada corcspun- 

w zătoaro a anului trecui, pro
ductivitatea munci! a cres

cut In întreprinderea noastră cu 
6,7 la aulă, ceea ca a permis ca 
Întregul sțwr de producție Indus
trială — In vaioaro do peste două 
milioane le! — să fie realizat p-e 
scama creșterii productivității mun
cii. Aș Vrea Insă să precizez că 
noi considerăm, ’.ou:?;!, eh In do
meniul ridicării randamentului 
forței de muncă exiști Insă se
rioase rezerve nevalbriflcate. Mal 
Inlli este vorba de creșterea ni
velului do calificare a lucrătorilor. 
Categorie medie de calificare a 
muncitorilor Fabricii de mobilă din 
Vaslui <Mto do numai 2,7, d,ec! prea 
RdUp, Mit față: de ccrlp^.iClt ^,!. 
fată de posibilități. Ca turnare, s-a 
inițiat un curs do‘‘ ridicare ;i ca
lificării, In care slnt cuprinși 159 
de lucrător! ; anul acesta .vor; fi,, 
încadrați In întreprindere încă 30

apta următorii din dnci- 
productlvitaiea? munci! pe unproductivitatea muncii pe

Tal va craște Intr-un ritm 
mediu onua! de 9,6 la sută. ■

între măsurile do sporire'a forței 
productive a muncii, punem ac
centul țM.' introducerea largă a 
unor tehnologii moderne, pe trece
rea unor operații do țws' mașini 
mal. puțin productive, po cele cu 
un randament tehnic tiudt. De ase
menea, am Început să folosim un 
om la mal multe mașini, Intre caro 
mașini de frezat roți dințate cilin
drice, cele de frezat roți din
țate conice ș! mașinile de rec
tificat dantură. Avem in ve
dere, totodată, extinderea meca
nizării și automatizării la un număr 
cit nani mare de mașini, ceea ce 
va determina scăderea efortului 
fizic al muncitorilor, In timp ce 
productivitatea muncii va crește ■ 
simțitor. Este vorba. In primul 
rind, do comasarea unor faza

operațiile de prindere și desprin
dere a pieselor in mașină ; a- 
ceastn, prin completarea mașinilor 
cu Instalați! pneumatice de prin
dere și desprindere. Am adaptat 
cltova Instalații automate de acest 
fel la strunguri. La turnătoria 
ne-am propus să trecem unele re
pere de ia formarea manuală la 
sol la cea mecanică. în prezent, 
elaborarea acestei mărar! este In 
fază de studiu, pentru a asigura

a productivității muncii.
Căile prin care vai <

Uvltatea mundl slnt, desigur, 
multiple. Nu ne-am referit declt 
la dlcva. Convingerea noastră eria 
că stă In puterea colectivului de a 
asigura o creștere mal rapidă a pro- 

• ductilității muncit

cea mal bună variantă de sporire 

crește prbditc- 
slnt, desi(F“

In principal, pe seama creșterii productivitâjii muncii, siderurgiștii reșifeni au 
objinut, pesle planul la zi, circa 5 300 lone o|el, 8 000 tone fontă ți 5000 
tone laminate finite. In fotografie : Vâ prezentăm echipa do furnaliști con

dusă de Sebastia Feher

In

M MARG1NEANU 
directorul uzinei „lnfrâjirea 
Oradea

mitiatBve, acțiunis r ț

de absolvenți td cursurilor de 3 ani ca In fiecare echipă ai sector să
prin ucenicie is load de muncă și sporească răspunderea în domeniul
nlțl 20 — do la școli profesionale. 
în acest fel, „zestrei" tehnică a 
fabricii — modernă șl de uri bun 
nivel tehnic — vn fl mai blno u- 
tllizată. Desigur, 'acestea slnt numai 
citwn măsuri care ilustrează pre
ocuparea colectivului șl conducerii 
fabricii pentru fldlcarea calificării 
profesionale n lucrătorilor, fără de 
care nu este posibilă creșterea mal 
susținută n producSlvltățil muncii.

Dar In piuitul do acțiune, elaborat 
In zilele ce au urmat Conferinței 
Naționale a partidului, au ?<>:.t .pre
văzute șl alte măsuri care asigură 
creșterea productivității muncii. In
tre care : îmbunătățirea ritmicității 
producției. Îndeosebi In prima de- 
,ra:lă a lunii, întărirea asistenței i 
'îehfiiea’tn ‘tbtffe cale trei ‘sriilmiBurr

valorificării resurselor Interne ale 
protiucțisL Oamenii au Înțeles că 
sporirea Intr-un ritm mai Înalt a 
productivității muncii este posibilă 
numai pr intr-o fructificare mar In
tensă a posibilităților Interne de 
caro dispunem. Dovada 7 în luna 
Iulie, producțla-niarfă de mobilă a 
crescut cu circa 20 la sută față de 
realizările din iunie.

Știm că obținerea aparului de 
producție, In proporție cit mai ma
re, pe seama creșterii productivită
ți! muncii este una din condițiile 

tru ridicarea sletemn- 
-1 ac:- 

«... -jiectlv 
pentru realizarea căruia colectivul 
Fabricii,de mobilă din Vaslui nu-șl 
va pre&U] Ie?

Tlt'
directorulT-Eabridi de' mobilă 
‘din‘Vasltiiii! ®’G

esențiale pentru ridicarea slate 
tlcfi gl substanțială a eficientei 
tiyiîățil economice- Un oble

'de-hieru.'erOifeTea coeflclefitulul ds 
'btlllzare a 'tinipuRjl' do fnuncăl3 hf- 
iîenslficnrea muncii pălitiCo-ideolS- n/ 
‘glee in rîndul lucrălorlior, pentru 5‘'

L-

® 0 nouă linie tehnologică cu lucru în flux con
tinuu meaită determine creșterea productivității muncii și «5 
ușureze eforturile fizice ale muncitorilor, a fost organizată, recent, la 
Fabrica de confecții și tricotaje din București. Este vorba de linia 
do confecționare a Impermeabilolor pentru bărbați. Mașinile, mobilie
rul sini In așa fel dispuse, ineit lucrul se desfășoară simplificat de la 
o operație 1b alta ; unele utilaje au fost îmbunătățite pentru anumite 
operații, fapt ce a asigurat și un spor de calitate. Generalizarea sis
temului do lucru preconizat va determina, pipă la sfințitul acestui an. 
o creștere a productivității muncii cu 20 la sută.

© „Producîivitoto orară maximă cu consumuri 
minim©” ~ aîB C8 Intitulează Inițiativa pornită In luna lunla ds

’-•i

in alte In- '''

3 Așa cum s-a subliniat la 
recenta Conferință Naționa
lă a partidului, mecanizarea 
șl automatizarea procedee

lor de producție, a transportu
rilor interne ș.o. sint căi de acțiune 
pentru sporirea productivității 
mundl. O Importanță dedalvă ore 
însă perfecționarea organizării pro
ducției șl, cu precădere, o organi
zării producției la locul de muncă, 
îmi fundamentez afirmația p-e ex
periența unităților din centrala In
dustriei tricotajelor.

După o analiză temeinică a re
zervelor Interne am aju.no la con
cluzia că sarcinile mari care ne re
vin în acest cincinal, In domeniul 
creșterii productivității muncii, nu 
pat fi Îndeplinite prin modalitățile 
devenite „daslce". Dar cum să ac
ționăm 7 Răspunsul l-a oferit ob
servarea stării de lucruri din fie
care Întreprindere a centralei. 
Bunăoară, la mașinile de tricotat 
„Carpa’,1", de la Întreprinderea 
„1 Iunie" din Timișoara se obți
neau 51.7 kg tricot In 8 ore-mașinâ, 
lor la fabrica „Tricoul roșu" din ----------- .
Arad — numai 25,3 kg, celelalte perilor neprogramate, pe uprovizio- 
uriltfttl situindu-se intre aceste U- narea ritmică șl cu toate materia'

.săi £'.
mite." Contlnulnd comparațiile, __«...
văzut că pe o mașină de bobinat fir pa- realizarea’ fluențe! circulației
tip „Metalurgica" de la fabrica semifabricatelor șl ovaraarqa ra-
„Zlmbrul.f. dlh ȘSucoâva ee prudu- _,J* ~ j- i. <-
coau 71'kg fire th G ord,'Iar la „Tri
coul roșu" din Arad — 103 ks,
lntr-un schimb de lucru. Cauzele la- i| 
cestor situații 7 Gradul scăzut" de 
organizare a locurilor de muncă in 
unele unități ale centralei și, de 
aici, randamente diferite ale ma
șinilor, niveluri mal scăzute de pro
ductivitate a muncii intr-o Eerie de 
fabrici.

T’nînd seama de această Situație, 
zilele trecute, stimulați de impor
tantele sarcini ■; stabilite de C'onfe-

- rința Națională n partidului, am 
revăzut și Îmbunătățit planul de 
măsuri In vederea creșterii pro
ductivității muncii, am Intensificat 
activitatea de urmărire a transpu
neri! sale In fapt, in flecare Între
prindere. Punem accentul pe am
plasarea judicioasă a mașinilor In 
cadrul fluxului tehnologic, ca șl la 
diversele locuri de muncă, pa asi
gurarea unei Întrețineri, perfecte , a 
utilajelor pentru evitarea intreru-

am ' lele necesare a locurilor de muncă, ‘ (fi»* ’ îpriril i'wsi «"«si ’ «"/"î 11R 11 frf

'i

pldă .a produselor finite do la locu
rile de muncă — Intr-un cuvlnt, 
facem tot ce este necesar pentru 
ca muncitorul, folosind raționa! 
mașinile șl timpul de lucru, să ob
țină In opt ore maximum de pro
ducție. - ,

Nu Intlmplăto-, Înv primul semes
tru a.c.,' comparativ cu realizările 
din 1971. prpductlvltațșa' munci! pe 
ansamblul centrale! ''tricotajelor a 
sporii cu 8 la sută ; pipă la sflrșitul 
anului, pceașță creștere va'fi 49 10 
lătrată și tot cu 10 la 'rată va șpori 
productivitatea muncii In întreprin
derile de tricotaje și In anul 1973! 
Aceste procente slnt, poate, mai ex
presive dacă voi adăuga că, la u- 
nole produse, ele se vor concretiza 
In scăderea la jumătate u cor.su- 
muiuî valoric de manoperă speci
fică, ceea co, evident, va contribui 
la creșterea eficienței activității 
noastre* economice.

Andrei POPESCU 
director tehnic tn Centrala 
industriei tricotajelor

colectivul Fabricii de ciment din Blcaz. Ce rezultate ș-au obținut pină 
ir. pre'&rii ? Aflăm de la directorul Intrețirltiderlf ’că Iri.’ 7;.lpn! din acest 
rsi s-i. realizat, peste plan io , producție de .ppr.oape. 12 tone ciment ;1, 
ăp.-oafie în toialiiatp pe seama creșterii productivității mundl.

Rezultata zcmArcâbUe'>ltP«cest domeniu s-au-obținut șl In alte în-”
- - treprinderidln județul Neamț. Bunăoară, la Uzina de țevl. dîn Romtiiiț 

In perioada amintită, productivitatea munci! a crescut față de plan cu 
7 MO lei pe flecare salariat, Iar la întreprinderea mecanică „Cea
hlăul" cu aproape 4 700 de lei. Succesele obținute In creșterea forțe! pro
ductive a muncii au jwrmia ca, pe ansamblul județului, 74 Ia rată din 
sporul producție! globale industriale, înregistrat față 'de aceeași perioa
dă a anului trecut să fie realizat pe seama creșteri! productivității 
munciL >. - ■ I

® Toaie țesătoarele lucrează la 12 războaie.Tn 
ultima vreme. Întrecerea desfășurată de colectivul Întreprinderi! ..Ar
deleana" din Sălu-Mare a cunoscut un nou șl puternic avlnt. începînd 
de miercuri, 28 iulie, și pină la ®H-șRul lunii trecute, ultimul eșalon de 
țesătoare, care lucra la 8 războaie, a trecut să lucreze la 12 războaie. 
Prin aceasta, sporul producției de pinzA crește zilnic cu circa IM m pe 
țesătoare. Ca atare, pină la sflrșilul lunii iulie, țesătoarele sătmărene 
au realizat pește plan circa 130 mil mp de țesături, mnl iriult cu 40 de 
mi! declt angajamentul anual. j

© Un ritm înalt de muncă, o responsabilitate spo
rită pentru creșterea productivității muncii, “oitden^ 
economice In general ee Înregistrează la Combinatul do exploatare șl 
industrializare a lemnului din Suceava. Rezultatele acestei activități 
slnt concludente. Numai producția-marfă suplimentară realizată plnâ la 
1 august se ridică la 04,5 milioane de lei. Plnft la aceeași dată s-nu pro
dus peste plan 32 803 mc bușteni de rășlnoase, 20 GOO mc lemn celuloză, 
323 tone plăci fibrolemnoase, 3S3 mc de placaje, precum șl alte Impor
tante cantități do cherestea, binale, mobilă, planul de producție, fiind 
îndeplinit la toate sortimentele. De notat faptul că aceste sporuri de 
producție s-nu obținut in'cea mal mare parte pe seama productivității 
mundl, cafe o crescut, In primele șapte luni ale anului, pe un sala
riat, cu circa 3M da le! peste prevederile planului.

Cit le iute din sporul de producția este obținut 
pe seama Grefierii prOductivitâțli muncii 1 laid o' 
probleme de mtslmâ importanță pentru economia 
națională, pentru fiecare întreprindere, pe care o 
aducem din nou in dezbatere. Sarcinile stabilite de 
plar.u! de stat in acest domeniu sin! clare : In acest 
an, circa trei pătrimi din șporul do protiucțle trebuie 
să fio obținut pe seama creșteri! proțuicUyițățli 
muncii. Cum bine se țtie in.id sarcinile de fporira 
a productioiidții„muncii, In acast an fi [n Intreppl 
cincinal, trebuie să He considerate mtnlmalo im- 
punlndu-se cu stringență necesitatea ca In fie
care întreprindere sâ se acționeze cu hotărlre, 
prin mături energice, pentru punerea in valoare 
oporatioă ?! cit mal dejdlnă, a tuturor rezervelor 
de creftare a productivității muncii.

La Uzina de pompe din 
București, unde ne-am o- 
prlt pentru investigarea 
resurselor de creștere a 
productivități! muncii, re
zultatele de plnă acum 
slnt I neeoncludonte ri 
chiar icontradictorii. Aici,' 
in acest an, potrivit cifre
lor de plan, IS la rată din 
sporul producției, față de 
realizările anului 1071, ur
mează să fie obținute pe 
seama creșterii productivi
tății munciL

— Care sint rezultatele 
înregistrate in primul se
mestru 7—11 Întrebăm pe 
directorul uzinei, ing. Di- 
mltrlc Grecov.

— în perioada amintită, 
70—75 la sută, poate chiar 
80 la sută, din sporul de 
producție a fost obținui pe 
seama creșterii productivi
tății muncii. Dar trebuie 
controlate șl evidențele u- 
zintl.

Scriptele întreprinderii 
infirmă presupunerile tova
rășului director, arăUnd 
clar că pe seama acestui 
factor b fost obținut numai 
57 iu sută din sporul deprtt; 
ducțio. Asupra aceste! ne- 
cor.cordanțe Intre declara
ția ințerloeutoruiul nostru șl

Ce cuprind angajamen
tele uzine! bucureștene 7 
Importante sporuri la pro
ducția globală șl marfă. In 
unități valorice și fizice, b- 
s'.miiâr! de ho! produse, 
dar... nimic iu capitolul 
productivitatea muncii. De
sigur, ho țări rea luată de 
colectivul uzinei de a livra 
p-aste plan cit mal multe 
produse necesare economiei 
naițlonale este lăudabilă, 
demnă de toată atenția. Dar 
aceasta nu presupune 
nicidecum neglijarea unor 
aspecte calitative ale acti-

• prin executarea 
forțe proprii a unor linii 
tehnologice automate de 
prelucrare a arborilor de 
pompa cu transfer auto
mat intre mașini, operați! 
la care productivitatea 
muncii va crește cu 2®0— 
390 ia sută.

• Lredndu-se la fabrica
ția pe linii de transfer o 
corpurilor pompelor hidra
ulica mulllețnjate se vor 
obține alte însemnate creș
teri de productivitate.'

de
pozite cu servire mecanl-

creștere a productivității 
muncii există aici în uzină. 
In secțiile do producție și 
In altă parte ; numai că 
pentru fructificarea lor bo 
acționează cu nași do melc. 
Este suficient șfi amintim 
ci primele trei măsuri ișl 
vor găsi o aplicare prac
tică fie In luna octombrie, 
fia la sfîrșltul anului rai: 
tocmai In anul 1974.

Inlă Insă și alte rezerve 
de creștere a productivită
ții muncii, care Lșl așteap
tă de mult timp o valorifi
care grabnică :

realitate nu mal este cazul 
să Inslatătn. Reține tmă a- 
tanțla o altă opinie a di
rectorului uzinei.t „Nu pu
tem afirma cu certitudine 
că vom reuși să obținem 
83 la rată din sporul de 
producție pe seama crește- 
ril productivității rtumaii. 
Cert este insă că angaja
mentele luate In întrecerea 
socialistă vor fi In Între
gime realizate".

vității productive. Intere
sează nu numai cit se pro
duce, el și cum sa pro
duce, cu ce ciieltuleli, cu 
c® productivitate. Șl nu se 
poate afirma că la Urina 
de pomps din București nu 
mal slnt rezerve de creș
tere ș! mal rapidă a pro
ductivității munciL- lată 
doar dteva dintre acestea, 
evidențiate ds înseși 
drele de conducere de i

zată va permite reducerea 
numărului personalului 
respectiv.

o 'de asemenea, prin a- 
daptarea unor dispozitive 
speciale la mașinile și uti
lajele existente In secții, 
va deveni posibilă creșterea 
randamentului orar al aces
tora și ded a productivi
tății.

Asemenea resurse

© De la începutul anului 
șl piuă in prezent, uzina 
bucurește&nă a cheltuit a- 
proape 2.5 milioane le! 
pentru „fabricarea0 unor 
rebuturi. Prin asigurarea 
unor aparate de măsură șl 
control de bună calitate, 
exigență la recepția mate
riilor prime șl ' crearea u- 
nor condiții corespunză
toare <!e muncă, aceste re
buturi puteau fi total sau

II

in cea mal mare parte ev!" 
late. ‘ i
• Peste 39 OM om-ore re

prezintă absențele nemolt- 
vata șl Învoirile In prlmpl 
semestru al anului. Cu alte 
cuvinte, s-a Irosit timpul de 
lucru a (M de muncilor! pe 
o durată dq o‘ lună de zile 
In regim do trei schimburi. ’

• Ponderea muncitorilor 
de bază În totalul salaria- 
țllor este de ? numai 50,5 
la sută, în timp ce propor- ■ 
țta personalului auxiliar 
este de 26,8 la șuifi. Iar a 
personalului tehnlco-adml- 
nistratlv — de 22.7 la sută. 
Un calcul simplu dove
dește că, astfel stlnd lucru
rile. la do! muncitor! da 
bază revin un muncitor 
auxiliar și un codru teh- 
nlco-adminlstratlv. Condu
cerea uzinei rectamă Insă 
lipsa muncitorilor de 
bază. Se pune firesc între
barea : nu cumva slnt prea 
mulțl din celelalte două 
categorii 7

Fie șl 
prezentate, 
creștere ‘ a . 
muncii existente in uzina 
bucureșteană confirmă un 
adevăr incontestabil: sar
cina de plan de a obțlnc 85 
la sută din sporul produc
ției ne scana, creșterii pro- 
ducllviiățil muncii este pe 
deplin realizabilă. Tocmai 
de aceea ne exprimăm 
convingerea că apropiata 
adunare generală a oame
nilor muncii vs analiză cu 
maximă responsabilitate 
laturile negative ale acti
vități! economice, stabilind 
măsuri concrete pentru va
lorificarea Intensă; susți
nută. a rezervelor interne 
de sporire o productivității 
muncii.

life STEFAN
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Dacă ar fi să caracterl- rul“ de R. Hochuth, in re- 
zăm, In esență, structura gLa lui Radu Pendulescu ți
repertoriului din stagiunea „Procurorul* de G. DJaga-
teatrală 1972—1973, In ceea 
ce | ' 
uni vi MM__
levăm. In primul rlnd. 
prezența deosebită n ceea 
ce ne-am obișnuit să nu
mim, de dțlva nni încoace, 
■drept'....... 5 ■
vorba

privește dramaturgia 
crea la, ar trebui să re

rov, ln. regia Iul Alexa VI- 
sarion, se ponte spune, pe 
drept cuvlnt că piesa de 
esența politică a reușit să 
capteze si la no! adeziunea 
atlt a oamenilor scenei, dl 
,ji a publicului spectator.

rlală trebuie să fletotoda- 
’ tă aplicată la obiect, con
cretă. analitică, să dea do
vadă de dlscemămlnt Ideo
logic.. Din păcate, forurile 
responsabile din conduce
rea unor teatre, dorind să 
obțină succes de public cu 
efort minim, dau die o dală 
gir prea lesne — de dragul, 
unei vagi tendințe sociale.drept „teatru politic*. Este Stabilirea perspectivei In- unei vagi tendințe «octale, 

vorba de o modalitate di- delungato, ca șl a prlnclpa- ' cu iz protestatar — unor 
redă. deschisă, ce dă for- lelor tendințe care se mani- lucrări dramatice, de lip
nta dramatica unor evc- festa In lumea teatrului 

‘nlmcnte Identificabile, u- contemporan, nu
ncorl, documentar, pentru 
a provoca in acest fel În
noirea realităților sociale șl 
umane ale veacului.

Este de precizat că „tea
trul politic" nu este, cum 
par a crede unii, un gen 
limitat, restrictiv, ci o mo
dalitate capabilă să den 
naștere unul univers spec
tacular, bogat șl divers.

Tn cadrul acestei moda
lități, pot ti incluse, după 
opinia mea, atlt drama is
toricii : „HSldcrlln* de 
Pater Welss, care, evocln- 
du-1 cu luciditate șl obiec
tivitate po poetul german, 
ne vorbește despre purita
tea Idealului revoluționar, 
precum șl o piesă ca 
/.Omul din afară” de 
I. Dvorcțki, care evo
că lupta dificilă a unui 
Unăr inginer pentru schim
barea unor raporturi ruti
niere, conservatoare. Da 
remarcat că ambele piesa, 
la care s-or putea adăuga 
șl „Valentin șl Valentina” 
de M. Roscln, vor ti juca
te la București, Cluj sau 
Galați, după un an de Io 
premiera lor mondială. E. 
cred, șl In această operati- 

, vitale o dovadă de asuma
re a ritmurilor vieții con
temporane. Tar alegerea 
unor asemenea lucrări pen
tru a fi supuse atenției 
publicului nostru nu are ni
mic comun cu tentația mi
metică, cu aspirația forma
lă de a fi „In pas cu ulti
ma modă*. Alegerea noas
tră nu ; 
luarea i 
succes, 
fără o 
nere a 
și ldeoli 
dau eoni 
teatral contemporan,

Iar dacă avem in vedere 
că printre reușitele certe 
ale stagiunii trecute pot fl 
citate spectacole realizate 
pa texte din categoria tea
trului politic, ca : „Vlca-

In luna septembrie va apărea 1re absolute pe care le pre- domeniul - 
conlzează In sectorul dra- —
nvaturglel 'universale, cla
sice și contemporane, re
pertoriul stagiunii care în
cepe la toamnă ..se .anunță faust* de Gocthc, „Un 
din cele mal bogate șl mal dușman al poporului* șl
armonic alcătuite, din dtc „Sitilpll societății* de H. ■

Ibsen, „Cosa femeilor* 
"■— " ’ • WJ

iito- 
nai Mllialy. De remiir-

re absolute pe care le pre- domeniul dramaturgiei 
contrează in sectorul dra- clasice universale (19 tl------- ----- . 1

Hurt), din'care cităm „Ne
gustorul ' din Veneția* 
de W. Shakespeare, „Ur-

IS

I

î

. i
s-au succedai. Ineepînd cu 
anul 19M (an de clnd există 
o clară evidență a pieselor 
Jucate). Importanta ponde- 

iuliiii; tu uniatius viv up re a „teatrului politic* are
bulevardier sau melodrn- menirea de a atribui aces

tei stagiuni lin viu suflurezolvă matte, perfecționate, po-
..... ‘ ‘ ".........®î$

„Cwa
anul IffiM) (an de clnd există de Zofia Nalkovska, „V 

du va Karnyo* de Csoii 
nai Mllialy. De remar
cai si reluările unor piese

I
lț-

h stagiunii wfewe

p

p,

Ui iL_; fețj. &J 
T u ’W?;

automat opțiunea reper
torială pentru o anume 
piesă sau pentru un 
anume autor. Căci la o 
analiză concretă, lucru
rile se complică, dato
rită faptului că teatrul, 
aflat in țările cu structură 
capitalistă, suferă presiu
nea unor Ingerințe extra- 
artlslice, de ordin comer
cial, care II pot altera sau 
chiar devia menirea. Mi- 
zindu-se pe Interesul pu
blicului pentru teatrul de 
atitudine civică, sint pro
pulsate pe scenă și piese 
pseudocontestatare, care 
flatează de fapt gusturile, 
abătute de la normal, ale 

. unei anumite categorii de
tendințelor artistice spectatori. Din spirit de 

logice, tendințe care 
nținut fenomenului

s-a mărginit la re- 
unor spectacole de 
de pe alte scene, 
prealabilă dlsccr-

autoapărare, societatea ca
pitalistă tinde uneori ră 
prefacă protestul politic 
tn bun de eonsum, Idei
le progresiste In < . 
guri bănești. De nceen. fără 
să piardă din vedere marile 
tendințe ale fenomenului 
teatral, opțiunea reperto-

trivit cerințelor marketing
ului, de către teatrul co
mercial. Consider că acest 
zel concesiv, care se reven
dică dlntr-oț/, largă Înțele
gere” a gusturilor, se cade 
a fl descurajat — fără e- 
zllare — de către forurile 
care răspund de configu
rația repertoriului. Bine
înțeles că momentului ne
gației trebuie să-i urme
ze, ca In orice proces dia
lectic, un alt moment pozi
tiv, al stimulării unor ten
dințe cu adevărat inova
toare, In orientarea reper
torială a teatrelor. Tocmai 
pentru a da o mal mare 
pondere acestei I mim mări 
pozitive, de perspectivă. 
Direcția teatrelor din Con
siliul Culturii șl Educației 
Socialiste a prezentat, in 
etapa de pregătire a viitoa
rei stagiuni, bogate reco-

ciștl- mandări de noi piese (circa 
, țâră TO de titluri) din drnma-

turgia uni versa: A contem
poranii.

Prin cele 72 de premle-

„Să trea Vca
//vara

Printre producțiile clnematogra- țlile plănuite de autoare, pornind
fice de calitate prezentate ln se- de la amuzamentul concesiv șl s-
zonul verii, spectatorii bucures- junglnd la Indignarea neeruțătoa-
tenl au ocazia să vadă în zilele re, exprimată printr-un murmur
acestea șl <-uni kdqpumcntari sțJSâ* nețviis al întregii săli.'<$1 cum «A 
treacă vară*,'tal " studioului' „Al. nu tiilbure pătimaș netrebnicia ce-.
Sabla”, datorat regizoarei Fiorlca lor care fac declarații pe ecran.
.Holban. Fri 
ce o caracr 
descoperă limpede și in acest film. 
Pătrunzind intr-un mediu destul 
de cunoscut In viață, (din păcate) 
și prea puțin cunoscut In filmele 
noastre, regizoarea ne-a amintit, 
mul intll, ca In acest decalaj < 
slă deseori una din racilele pri
mordiale ale filmului nostru de 
actualitate : o drept, mal mult ol 
„filmului artistic Jucat*. Pentru că 
„eroii* filmului ne sint totuși cu- 
noscuțJ ; sint nccl tineri, puțini e

re.

Sahla®, datorat regizoarei Fiorlca lor care fac declarații po ecran;' 
i; =SBt4tta t». xs'&ws’U? 
descoperă limpede și in acest film. legem că nu poate munci ală- 

________ luri de noi, pentru că noi sin- 
tern niște „țărănoi proști și răi“, 
Iar ea are dreptul lu un alt sol de 

_ . pentru că arată bine șl 
con- pentru că „acum e vară și au ve- „an — tasi

3

aC.C. al P.C.R.
i curentelor de 

mlemporană în 
domeniile filozofiei, Istoriei, sociolo
giei, științelor politice, creației 11- ■ 
terar-artistlce șl promovarea unei 
atitudini milltMile Împotriva teorii
lor șl concepțiilor idealiste, neșllhi- 
țiflce, retrograde.

Revista va publica articole, studii, 
sinteze, ■ va organiza dezbateri și 
Lșl va exprima poziția In legătură 
cu dezbaterile și articolele publi
cate Ln coloanele ailor reviste sau 
ziare pe teme polltlco-ldeologlce, 
va reflecta activitatea de cercetare 
desfășurată, ln domeniul științei, 
mllttlnd pentru orientarea acesteia 
ln lumina cerințelor pusa de partid, 
pentru Întărirea legăturii el cu 
viața, cu nevoile societății noastre 
sccialistc.

,, '-.’fi -4 >■'/-.•?/ J - I;
în paginile reviste! ERA SOCIA

LISTA vor fi prezente cu regulari
tate rubrici speciale destinate celor 
co studiază ln diversa forme de In- 
vflțămlnt, studii șl eseuri privind 

Idul șl statul nostru, dialectica dezvoltării societății sor

Revistă teoretică și social-politică
..V... „ jg' - - - -^**ȚINÎND SEAMA DE ETAPA DE DEZVOLTARE A ȚARII NOAS

TRE, DE CERINȚELE ACTUALE ALE ACTIVITĂȚII POL1TICE- 
IDEOLOGICE, REVISTA LUPTA DE CLASA SE TRANSFORMA 
INTR-O PUBLICAȚIE CU APARIȚIE BILUNARA PURT1ND DE
NUMIREA ERA SOCIALISTA.

— analiza critică a 
Idei din lumea co: 'ca : „Hamlet* și „Furtuna* 

de W. Shakespeare. „Revi
zorul* de, N. Gogol. „Ploș
nița* de VL Malăkoyskf, 
„Pescărușul* de A. Cehov 
ele., care, sub Îndrumarea 
unor cunoscuțr regizori/ nu 
șansa să devină spectacole 
de prestigiu și de larg ră
sunet. 1

E de, așteptat, drept o 
consecință “Importantă a 

A- unei. Judicioase alcătuiri a 
• repertoriului, ca viața tea

trolog să "Înregistreze un 
progres, ca' c urmare 
firească a efortului' de a 
transpune ln‘ viață texte 
Inedite, de o bună ținută 

u artistică. Rămirte, desigur,
Ig ca aceste așteptări să ni le

fia confirme, In concret, sta
rt giunea rare urmează să fie

M Inaugurată. Totuși, de pe
fiți acum, se pot menționa u-

" “ nele înfăptuiri de bun au
gur. O seamă de teatru, 
obișnuite in trecut In a 
prelua automat succesele 
verificate pe scenele altor 

. 7 «na
dată eA se înscrie mărar 

cu o premieră 
Astfel. Is Botoșn 
programai 
Dinilor* t

al actualității,' o ascuțită teatre, au'ținut de 
percuție a mesajului mill- dată eA se înscriepercuție ti mesajului 
tant, revoluționar. Cităm, 
dintr-o lungă listă, dtevn 
din textele 
Încărcătură 
Usucă, cap

cu o deosebită 
socială șl ar

tistică, capabile să consti
tuie premisa unor specta
cole de greutate : „Vifor
nița* de ■ Leonid Leonov. 
„Gloria șl moartea Jul Joa
quin Murieta* de Pablo Ne
ruda. „Dumnezeul Kurt* de 
A. Moravia. „A doua exis
tență a lagărului tie la Tat- 
tenberg* de A. Gatti, ,.Ani 
bombardat New-Haven* do 
J. Heller, „Roșu șl bnm* 
de I. Radoev, „Martin Lu
ther și Thomas MQnlzer 
sau Introducerea contabili
tății* de Dieter Forte, 
„Indienii* de A. iKopItj 
„Antreprenorul* ■ de David 
Storey, „Procesul rebelilor 
de pe Caine* de Herman 
Wouk etc., etc.

La acestea 
premierele “ 
lucrări __ ...__ ..........
serială sau filozofică din

* |‘V,$ - ’ ’ * -f ’ ' •"> f; •

se adaugă 
l>e țară ale unor 

cu bogată substanță

pe țară. 
Botoșani a fost

. .__ dă ■ „Zilele Țar
inilor" de Bulgakov, ia 

Galați : „Dumnezeul Kurt* 
de A. Moravia, la Reșița 
— „Philadelphia ești a 
mea I” de B. Friel etc.

Condiția reușitei stă In 
necesitatea ca acest frumos 
elan de început să se fina
lizeze In fapte de artă pal
pabile, tn bună ținută ar
tistică, șl de o largă rezo
nanță In public. Șl In acest 
sens, hotărltoare este dă
ruirea cu care colectivele 
teatrale Ișl vor urma sco
pul propus. Fiindcă un bun 
repertoriu este premisa 
unei continue autodepășlri, 
premisa care Justifică im
plicarea teatrului In viața 
colectivității umane, ca un 
focar de creație și de artă 
adevărată.

Vaslle NICOROV1C1

s,es>

tv 1

FBOGSAMUL I
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j
teatre !

>!
pcicu, siuvia Megrub vomiu- 
ca iniilor, siana Uooc. LWirel

i

• Teatrul oaUric-muzlcal „C. Tă- . 
nasc" (la grădina Boema) : Tris- 1 
nitul meu drag — 53. .
a Teatrul de revista șl comedia ' :
,Tton Vaxliescu* Ga Arenele roma- l 

c^e>o: d0T t n
a Ansarrțbh:! artlsilo „Rapsodia '

•*’ Pe plajQr,le|
i

Tematica revistei ERA SOCIA
LISTA va fi orientală în principal 
în următoarele direcții :

— experiența Partidului Comu
nist Romăn ln Înfăptuirea revolu
ției șl construirea socialismului ;

■ — studierea acțiunii ■ legilor o- 
blective In uoclallsm, a fenomene- 

t lor șl - proceselor economlco-sociale, 
a" modificărilor care au loc ln țara 
noastră • ln etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate ;

— valorificarea tradițiilor sociale 
șl naționale progresiste ;

—. dezbaterea problemelor Ideo
logice șl teoretico ale construirii 
socialismului șl comunismului ; 
clarificarea principială a concepției 
partidului nostru despre lume și 
viață ; dezvoltarea economiei eo- 
ciallsle ; evoluția structurii sociale 
șl creșterea rolului conducător ai 
clasei muncitoare ; națiunea •<.: 
rolul el ln co>ndițlile w-ctallsmulul, 
rezolvarea marxlst-lenlnlstă a pro
blemei naționale ; perfecționarea 
organizării șl conducerii ]societăț!i 
socialiste, rolul partidului! ca forță 
politică conducătoare a godelățll, 
evoluția «talului socialist șl a 
funcțiilor sale ; perfecționarea re
lațiilor sociale socIalLste, adlrtcirea 
democrației socialiste, înflorirea 

1 vieții spirituale a societății socia
liste, formarea omului nou. afirma
rea ideilor marxlst-Ierdniste ln 

I toate domeniile de activitate, a 
| principiilor eticii și echității socla- 
I liste ; dezvoltarea creației lltcrar- 

MtlsUce ; dialectica societății so-

-

If

■ te

î

l

5^”

statului socialist șl a 
perfecționarea re-

O

iii J O' ■r’* " '

'I,

•- ■

f

cdallste, rolul contradicțiilor ln 
viața socială șl lupta dintre vechi 
și nou ln procesul dezvoltării . 
noii orlndulrl ;

— principalele fenomene econo
mice, politice, socialo care au loc 
in lumea contemporană ; raportul 
dintre general șl particular, na
țional și internațional ln revoluția 
șl construcția socialistă, ln dezvol
tarea socială contemporană ; sis
temul mondial sociullsi, unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antlfrnpertallsle, 
fenomenele noi alo procesului re
voluționar mondial ; diviziunea in
ternațională a muncii, dezvoltarea 
colaborării șl cooperării intre 
state ; problemele privind capita
lismul contemporan; prezentarea 
argumentată a politicii externe pro
movate d<: partid: ’ .iii. 1 (
a principiilor care stau la baza s- ciallste, filozofia, sociologia. Istoria,
costala, a activității desfășurate de arta șl literatura, probleme ale evo-
România pe plan internațional ; luțlel lumii contemporane etc.

PrcfuJ de vlnxare al publicației ERA SOCIALISTĂ 
este de 3 Iei exemplarul.

Abonamentele se lac Ia oficiile poștale, prin fac
torii poștali șl dllurorll din Întreprinderi, institufil 
șl de Ia sate.

Revista se va găsi de vlnzare în librării și la 
chioșcuri de diluxare a presei.

Pretai abonamentului anual — 24 de numere i 
72 Ici. x

Cititorii din atr&inâtate se pot abona prin Ront- 
pres-Fiiatelia — Serviciul lmport-export-presa, 
București, Calea Grivifei nr. 64—66 P.O.B. BOX
2001. .
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Mihai NEGULESCU a

carnet cinematografic

deosebită pudoare, 
nte să nu le dez-

ireslmțlndu-!e

George CIDRIUL

ob'celu- 
lottirl. 
poelu-

cu vocația 
cetățenești, 

versurile 
se consti-

Marca Intrc- 

: „Acești In

frumos care 
cerul dc-

treabă,

'a'.

ii.

sfi’Kdlria -

M.K, la grMInă -

®.43
MELODIA

ll: 1J.39: 10: 18.33:
- K. GRADINA

IC.

CIULEȘTI

10: IS: H: 
Ușțancă —

CINEMATECA (sala Untoa). 
rgram (le desene animate 

copil — ®,4S; 11. MLha.ll 
" - 11.331: 13.30: i®: EQ.20 :

S9.15.
■ ®: 13.33:

B Program
P^qîto lz
SLTOgOff — 
DOINA
A Lupul negru : UNIREA — 15J0
18. la grfidlnâ — 10.15.

noscuțl ; slnt acel 
adevărat, (pro
babil că toți 11 
cunoaștem ne 
acela?!..) certați 
cu ordinea so- ■ 
dală, cu legile 
firești ale eti
cii șl echități L 

Aceste legi 
slnt evidențiateslnt evidențiate 
cu tot mal multă pregnanță ln ultl- 
mn vreme datorită accentuării ana
cronismului dintre Indivizii care le 
calcă șl ambianța generală a țârii.

Vedem In filmul acesta bărbați 
In tontă firea, solicitați să ni se 
dcstălnule șl care io Justifică pe
nibil pentru trlndăvla lor, pentru 
faptul că nu muncesc, conslderlnd 
că e drept să fie Întreținuți și să 
trăiască pe spinarea celorlalți. Gro
solan și insolent, unul dintre ei 
declară că părinții lui au chiar o- 
bllgația să-l întrețină, pentru că 
l-au adus pe lume. E formidabil să 
asculți femei tinere plodind cu a- 
rognnță pentru dreptul lor la, un 
sol de... comerț senllmentaL Șl. In 
același timp, să observi că aceleași 
femei Lșl feresc totuși chipul tn 
fața aparatului de filmat

Dar regizoarea Fiorlca Hol
bau, cu o deosebita pudoare, 
a decis dinainte să nu Ie dez
văluie Identitatea. preslmțlndu-!e 
jena, teama 1 a filmat pe acești 
debusolațl-trlntori ’ 
nerlc.
debusolațl-trlntori In semiîntu
neric, slluetațl. Autoarea stabi
lește aslfc granițe pertinente 
intre mijloacele adevărului cei 
mal pur și condescendența necesară 
față de „subiecți*. In a căror în
dreptare crede șl parcă o sugerea
ză. Autoarea e preocupată să des
copere resorturile Intime care îm
ping pe asemenea Indivizi la op
țiuni mlrșave, triste, șl nu. In ori- 
>nul rlnd, de dezvăluirea Identită
ții lor. Cu toate că cei în cauză ar 
merlta-o. Uneori «urprlnderen „pe 
vlu“ poate întrece In gravitate 
sancțiunea "'nnlă„.

Rezultatul artistic ln filmul de 
care vorbesc o superior unei „dez
văluiri la vedere”, „fată și profil*, 
nominalizată. Pentru că Ideile fil
mului pătrund In sala de cinema
tograf șl spectatorii încearcă emo-

ni! tlnîinii*.
Nu vom putea stlrpl asemenea 

Jenante piese dlntr-un muzeu Ima
ginar de ceară declt printr-un e- 
fort permanent, al tuturor. Și cel 
care avem poșlbllitateo să partici

păm la acest 
efort prin lite
ra scrisă, prin 
Imaginea de ce
luloid sau prin 
Intermediul pe
netrantei feres
tre a televizoru
lui (care a in
tuit bine șl din 

vreme această vocație a sa) trebuie 
să facem lotul pentru purificarea 
aerului poluat de acești indivizi.

Câlăuzlndu-se după îndrumările 
pe care nl le dă mereu partidul 
nostru, arta cinematografica româ
nească trebuie să arate, In egală 
măsură, pe lingă efortul construc
tiv al admirabilului nostru popor, 
șl pe cei care*re sustrag acestui 
efort. Este un clșlîg pentru artă, 
pentru film că au tosi depășite 
precepte vechi, dogmatice, potrivit 
cărora prezentarea unor aspecte 
negative ..n-ar fl caracteristică" 
sau „am putea si) le presenldm 
dar vag. In trecere, dotat cu ele
mente positive" ca ln rețetare cu
linare.

Ln filmul care ne-a sugerat ș- 
ceste rlndurl, senzația dreapta de 
contrast fundamental, de anacro
nism era realizată le spectatorii 
din sală, prin reacția lor. Ei erau 
..doza pozi.lvă* din filmul Floricăl 
t-rolban. Pentru că dacă intr-o lu
crare artistică personajul pozitiv 
poate fi rîsul, de ce n-ar putea fl 
acesta șl Indignarea pe care cu sa
tisfacție am remarcat-o In sala de 
cinema la spectatori 7

Credem că nu numai filmul do
cumentar. ci șl filmul artistic, de o 
asemenea vehemență, de o ase
menea sinceritate dură, guvernat 
de cauză șl nu de precepte esteti
zante, așa cum ne-o dovedesc 
deseori merltuo.il noștri colegi de 
Ia studioul „Al. Sahla*, ar întruni 
sufragiile spectatorilor, in această 
privință, filmul documentar pe care 
l-am comentat este o pildă demnă 
de urmat. j

Andrei BLAIER

a Apa vie : VICTORIA - 9: HAS; 
15,»l; ÎS; 18.33; ».«.
o Dlnecuvlaiap animalele șl co
piii : PATRIA - 3: 13: 15: ta: B 
a Tinlln șl templal Soarelui : CA
PITOL — e.M: 11.45: UAJ: 18.13- 
18,33: 33.43, la grădină — S3.
a Ilalatla Iul Cable Uogue : SCA
LA - a.43: 11 15: 13.15. 15.15; 1S.43 
91.18. FESTIVAL - 8.43; tl.lB 
13.30: 16: i«A0: si. --------
8.43: 11: 13.83: iS: 18J3: 39.43. MO
DERN-— 8.3® " ------- ---
SL la grădină 
SELECT - K>.
a Dară e marți, e Ilcljla : BUCU
REȘTI - 0: îl.IB; I3.W: l«Jă: !«.«: 
II, LUCEAFĂRUL - ®: 11.15: 13.3-11: 
16: iB.ta: M.43. favorit - 9.13: 
U.K; 11,43: 10: IS.tS; M49. GRA
DINA DOINA - S3
a Nevărut, necunoscut : CEN-

tral - îs: ia.»:
îl gradina Festival - îo 
o Naufraglațl In spațiu : FERO
VIAR - e; 11.43: 14.M: 17.30: ssw, 
FLAMURA - 9: 11,30: 16: 1840.
o Ferma din Arizona : EXCEL
SIOR - 0: ILK: 10: 10.30. GLORIA
- 9: 13.10: is: I0JO. TOMIS - b: 
12.2’: ÎS. la grădină - I9.K.
a Directorul t BUZESTI - 10.
a Cinci pentru Infern i GRADINA 
BuzEsn - &
a Aventuri Ia Starea Neagră : 
VIITORUL - ÎS; 10.
a Asiă-seară dansăm ln familie : 
CRINGASI - 15.33: n.43: K.
a Felix șl Olllla : MOȘILOR 
ia grădină — W.15.
a Pădarea pierdut» t
- 13.30: IS: M.33.
a French can-can —
10: 16.35. Lacrimi de

Dcjcbldorra emisiunii. Telex, 
iaauxui șt jucun poputărn 
ruauuwștl, An&snioiiu uu cui- 
tece și uansurt „uuara* .tun 
urauea. aucșu aaitaa T«ui- 
l ....................... C" -ca cntgor, mana uouc. lkuvI-. 
Moș șt Mutat Gtuașcn. Con-

Vesta. Conducerea artistică : 
loan Duora.
itouianuc-uub.
Curs Oo limba engleză. Lec
ția a s-a. Prezintă ; cont. dr. 
jueoo Lovițcxu.
rntn puzn. 
irtim senal : „Salul Germain", 
lnuiniro cu soaiele Jorom. 
■Screcinini ain omisiunea 
„Promenada dumlnlcam-*.

1ILM 
19^3

11.33

13,13 Telejurnal.
ucsemaerea cinliiuuR d« 
dupa-anuazfi. Cura eo limba 
tranceza. ueepa a la-a. 1’ra
zia u proL or. Paul Mlciau. 

13,W cum vorbim. Emisiune do
proL dr. sena S'.au e Cum 
se Jaco un meponar — re
portaj la lasUiutul ao lingvis
tica realizai oe Cezar Taoax- 
cea ; /mctiouanil ee sinoni
ma* de Gn. Bulgăr. Prezintă 
Fiorlca Dimltrescu-Nicuicscu 
a Poșta emisiunii de acad. 
al Graur.

lf)rE) tmârpredl 01 rolurile lor. 
Intre două pasiuni : muzica 
p sculpiura. Elena Conatantl- 
ucscu-iăouu — prim-sollsiA a 
Oparci din Timișoara.

18,45 PuoUciiate.
1<U,&3 Dinamica socteiățll roma

nești. Conceptul do „țară In 
cura de dezvoltare". O dez
batere tn i lumina tezelor 
Conferinței Naționale a P.C.1L 
— la care participa prol dr. 
Vladimir Trebicl, prof. ÎL 
Stahl și dr. N.S. Slănescu. 

lî.îî itoi do seri.
15.33 Telejurnal, a In cinstea zliel

de a ȘAugusi — ‘
care la zi
Scară de icatrii 
geri urișU* de Dumitru Redo 
Popescu. Adaptarea șl regia : 
Geo Salzcscu. Muzica : Tc- 
mtstode Popa. Ln dlsu-ibuțio ■: 
Mariana Mlhuț, Cornellu Du
mitra;, Dorina ’Lazăr, Dan 
Tutaru, Tralan Dârieeanu. 
Ștefan Mlhăilcscu-BrăilB. 
tteciial Tereza Kosovlja.
„S4; dei ore*.

PROGRAMUL U

Teledcematcca pentru copil : 
..Tom Degețelul" — o pro- 
ducțle a siudlourllor ameri
cana. i .
Agenda.
Luminile rampei. Tineri In- 
Eerproțl. Laureap ai primului 
concurs national de cvanolo 
Studențeșu — Brașov 1IS72,, 

Premial I ț- cvartetul alcătuit din 
Șerban Lupa (vioara I), Pe
tre Agoston (vioara • It-a), 
Vladimir Mendelsohn (violai. 
Mirat |. ter.covlcl (violoncel) 
Interpretează partea a rv-a 
din Cvartetul nr. t de Alfred 
Mendelsohn si Cvartetul In 
fa major de Antonin Dvorak 

a,lS Telex tehnlco-șltlntlflc;
S2.T3 Dicționar muzical-dlslracUv.

a Poveștile piticului Dlnibo : 
1,’.5—18.30 In continuare. Program 
Oe filme documentare - K.13 : 
nMPURI NOI, •
o 030 de leshe sub mări : LU
MINA - 0Ji3: 13: 14.43: 17.30: K> 
a Trei din Virginia t GRIVITA -

------ 7- , .7-—TT—7 . — -

Modernul complex țcolcr p-enîru; calificarea viitorilor muncitori, construit pe lingâ uzinele ele automobile

LI

Pitești 
/

Mâi puțin atras .de 
metafora echivocă și 
de Înnoirile gratuite, 
urmlndu-și consecvent 
o direcție proprie că
reia necontenit Li a- ; 
dlnceșle conturul, Ml- 
hal Ncgulescu — așa 
cum n! se dezvăluie 
ln Echinox — este 
poetul meditației 
calme, al unei așezate 
înțelepciuni care vine 
de departe, se încu
nună cu străvechi re
zonanțe. Ritualul care 
w dezvăluie aici ou 
are nimic cețos, ei 
comunică o viziune 
laică asupra lucruri
lor șl rosturilor lumii, 
a unei Turn! din care 
destindem și căreia îl 
ducem mai departe 
menirea.

Un etos • rotnănesi 
peste zăpezi șl pests 
codri seculari destăî- 
nule o ritmicitate 
blinda. îndelung cum
pănită Un ochi „pan
teist* minat de sein- 
teleri 50 In re in cele 
mai multe poeme co
munică sensibilitatea 
Identificării cu na
tura, dar nu una idi- 

i aceeș 
irefa-

emfatic, autorul Echi
noxului reușește să 
comunice Înțelesuri 
care vin dinlăunlrul 
lucrurilor, ca de pildă 
In aceasiă GUAȘA : 
,,C’u ochi de «trupuri 
te prieeic ascuns / 
Mdmfnța cljei tremu- 
ră-n artere, i cd-r.ccpi 
fără cuvlnt, fdrâ rdi- 
punj / cules de .um
bră și de priveghere".

Cintăreț al albas
trelor noastre coline, 
poetul la cuvinte de 
pe unde trece, „la 
rluri de țară, ta riuri- 
morminte" (MIORI
ȚA), și glasul I se ln- 
floară dar nu supus 
melancolici, ci cugetă
rii senine la toi ce 
va fi.

Elementele care re
vin in poezia lu! Mi
hai Negulcscu. prefi- 
gurlndu-i structura, 
determlnîndu-i fizio
nomia. țin de o natură 
lutohtonă. de 
riîe acestor 
de dragoaiea 
Iul pentru patrie.
Bătăliile de demult 
Incită. In timp, la re
flecția lucidă oaupra 
condiției noastre : 

__ _____ __ _____ „Din tot ce-i dat ln 
caducă și tonul ușor sori jt-n vremi id

IUI Hj B

llc-prîma-ă, ci 
supusă unor prefa
ceri mari. Sensibilita
tea poetului, preferin
ța pentru vizual im
pun melodica «enlnfi 
a culorilor pașnice

Pastellsl gingaș »T 
unor siărî sufletești 
distincte, al unor sen
timente generoase, 
depășind de cele mal 
multe ori formularea

p-adă,- / nu-i mai ro
tund, mal amețit so
roc, / declt o frunte 
care țara-ți cată* 
(STRIGAT DIN UR
MA).

„întoarcerile* poe
tului spre lumea de 
candori a copilăriei, 
In legendă șl Istorie’ 
mărturisesc necontenit 
trează conștiința cli
pei de acum. Poetul 
trăiește In prezent cu 
toată ființa sa, el nu-i 
un paseist, ci imul 
dintre cel care așeză 
temeiuri noi ln lu
cruri. Vlăstarului cu
minte care se numește 
Oana-MIIiaela — ta- 
tăl-poet II încredin- ‘ 
țează „cărțile de ci
tire* ale neamului, 
„pămintul cu datini", 
„lumina In care răml- 
nem", bucuria de a fl, 
visul 
scrutează 
parte. în acest volum 
selectiv, Mihaf Negu- 
leseu se Ilustrează ca 
un autor 
poeziei 
Multe din 
volumului 
tule In ardente elogii 
aduse patriei; Islo-fel 
sale eroice, prezentu
lui său generator de 
optimism. Retrospecti
va lirică pe care Mi
hai Negulescu ne-o 
propune din creația sa 
de plnă acum atestă 
prezența unei voci 
autentice în peisajul 
poeziei noastre.

0: 11,13; 13^KJ; ÎS; 18,15; K.î?. VOL
GA - 3; 11.15: 13,30; 15: 18J3:

a Clisa de sub arbori s LIRA — 
13.13: 18» la grădinâ - 33.15, VI- 
TAN - 15.30; IS. la grMlsta - 
ta.ta.
• Fanfan la Tallpe : BUCEG1 - 
IS.45: .18. la gridlnâ S ’ 
B Waterloo : DACIA — 
ii: t».ia.
a O afacere : DRUMUL SARH - 
l3,M: 17.43: 3-9. FLOREASCA -
13.39: II: S3.S3
a Explozia fflIM ■ FERENTARI - 
15.33: 1830.1»
a Floares-soarelul': COTROCENI 
— I3ta1: 18: M.IS.
a UlLlmnl tren tlln Gnn URI ■ 
AURORA — B: ll.lS: 1J,Î®: IS: I8.15: 
50.33, la grMIfta - 10.43.

a Vedere de pe pod ■ MIORIȚA 
- 10: ILJJ: IS; 17: n.
a Dragoste șl amenzi I MUNCA — 
14; IS: K.
a Anchetatorul : rtAHOVA — 19.33; 
ti: K.I9.
a Cortul roșu I FLACĂRA — 15,33: 
te.
a Jocul

a Jocul de-a moartea : ARTA 
18, la gradină - SS.IS.

~ Hood : POPULAR —a Robin
18: M.M.
a Adio, domnule Chips ! : COS
MOS - ISjO: 19.
a Osccola : PROGRESUL - IB.30: 
îs. w.ia.
® Copacii mor In picioare : PA
CEA - is.43; 18: ».
a Femei In ofsaid : LAROîdET 
IB.M: 17.»; 19.30.

Invătâmîntul de cultură generală
în strinsă 'legătură cu cele de mai 

bus se pune problema situației 1 de 
viilor a celorlalte tipuri de licee : do 
cultură generală șl cele de speciali
tate. Și nici acționează cu succes, 
după părerea noastră, aceeași meto
dologie aplicată In problema prece
dentă. Ne referim, in primul rindi la 
marea afluență co se manifestă pen
tru liceele de specialitate, concomi
tent cu oarecare scădere a Interesu
lui pentru liceele do cultură gene
rală. Menționăm, de asemenea, șl 

' - ”7----- J luat-o cla
sele speciale la licee (de matema
tică, fizică, chimie, biologie etc). 
Principala concluzie ce se desprindă 
din aceste situații este aceea că] li
ceele de cultură generală, in 'sirne- 

------ _____ ____ _ ,„ ‘ur‘1 l°r tradițională — pe secții uni- 
dar nici In cel urban ele nu pot fi (orra stabilite — nu mal corespund 
---- . cerințelor actuale șl, ca atare, se Cere 

o schimbare ln organizarea lor. (Le
gea obiectivă care, ln contextul [ge
neral, se parc că acționează ln a- 
ceaulă schimbare este aceea a unei 
mal largi dlverslflcftrL Iar aceasta 
după un alt model dedt cel al sec
țiilor actualmente existente. Urmlnd 
această lege, soluția ce se Impune 
ar fi, după părerea noastră, extin
derea șl asupra liceelor de cultură 
generală a sistemului de diversifi
care aplicat liceelor de specialitate. 
Aceasta In sensul,- înlocuirii secțiilor 
actuale cu licee separate ne profi
luri corespunzătoare principatelor 
ramuri ale producției, ale activității 
cullurnl-ștllnțiflee. ale activității so
ciale ln ansamblu. Ar urma astfel să 
ta ființă licee cu profil științific 
(disciplinele zise reale), umanist, de 
limbi modeme, clteva cu limbile cla
sice etc. Această eliberare a liceu
lui de cultură generală de schenin- 
șablon o secțiilor tradiționale ; ar 
deschide posibilitatea de funcționare 
n liceelor de profil preconizate mal 
sus. pe rețele cu extensiune varia
bilă duoă necesități. Aceasta o dată 
cu posibilitatea mai mare de Inibu- 
rifițățlre a conținutului șl metodolo
giei procesului de Invătămlnt. de a- 
profundare o pregătirii elevilor In 
raport cu solitudinile acestora șl cu 
cerințele producției sociale, de spo
rire in general a căilor de moderni
zare șl a eficienței învățămlntulul. 
Inclusă, In baza principiului diver
sificări!. alături de îlceele de spe
cialitate. această schimbare a liceu
lui de cultură generală ar putea duce 
Ia o revizuire a tipurilor de licee 
In;generai, ojunalndu-se la unele 
Îmbinări care să reducă pe ansam
blu numărul tipurilor șl să asigure, 
pentru .fiecare dintre ele. o dt mal 
strlnaă legătură a șlllntel cu prac
tica. Acest mod de diversificare. In 
care Intră șl liceele profesionale — 
ajunglndu-se astfel la o egalate de 
principiu și la o denumire generică a 
tuturor tipurilor de școli de grad 
mediu (licee) — nu exclude posibi
litatea cn ln anumite condiții. In
tr-un viitor mal mult mu mal puțin 
Îndepărtat, diferite tipuri de licee 
să se grupeze în complexe școlare 
de mari proporții — fenomen ce se 
observă actualmente pe plan Inter
național. în țări cu înalt grad de In
dustrializare.

(Urmare din pag. I)

de opt ani. La aceasta se adaugă și 
faptul că, așa cum slnt organizate 
actualmente clasele finale ale școlii 
da 10 ani, conținutul lor suferă de 
supraîncărcare șl esie orientat mal 
mult după cerințele , școlii de cul
tură generală declt dapă acelea ee 
ar viza mai direct Interesele prac
tice, specifice in zonele nude funcțio
nează. Timpul de doi ani, petrecut 
tn clasele terminale, apare astfel re- 
laflv prea lung șl Insuficient valori- " dezvoltarea pe care au 
ficat. Iar aceasta tocmai la virsta do '
15—18 ani cind tlnărul ar putea 
presta o oarecare muiicA productivă 
și ar ti de folos șl in sporirea veni
turilor familiei. Aceste aspecte sint 
deosebit de acute In mediul rural, 
(■ ■ ■ ■ _____ .... z

neglijate. Trebuie căutate așadar 
căile ce fac posibilă generalizarea In 
bune condiții a școlii de 10 ani. căile 
ce fac ca această școală să-și înde
plinească In mod corespunzător sar
cinile pentru care a fost creată.

Pornind de la constatarea că școala 
de 10 ani — ciclul final al acesteia 
— devine viabilă, mobilizatoare, a- 
colo unde reușește să organizeze cu 
elevii activități tehnlco-practlee co 
duc la un Început de calificare, se 
Impune, cred, concluzia ca această 
școală si îmbine mai strlns culiura 
generală cn acllvliătllc practice șl să 
fie orientală mal precis spre o for
mă de calificare profesionali. In a- 
eelașl timp, se cere avut In vedere 
că actualele școli orofeslonnle vor 
avea nevoie In viitor de transfor
mări care să asigure toi mal mult ri
dicarea nivelului intelectual al mun
citorilor ceruțl de activitatea pro
ductivă. de tehnica șl tehnologia 
In continuu prorca do dezvoltare. 
După opinia mea. de alei rezultă 
necesitatea ■legică, obiectivă, de n- 
propiere Intre clasele flnole (IX și 
X) sie școlii de 10 ani șl școala pro
fesională. astfel Incit cultura gene
rală șl pregătirea profesională să nu 
se facă separat — paralel, ca In con
dițiile actuale sau succesiv, cum se 
prevede — ci Intr-un cadru unitar 
șl continua, prin îmbinarea lor pe 
ambele niveluri ale celor donfi tlpori 
de învățămlnl : clasele IX—X nle 
școlii generate șl școala profesională. 
Intr-o singură școală, de un tip nou. 
eu caracter profesional In accepțiu
nea modernă a cuvintulul. Această 
școală ar trebui să se plaseze, dună 
părerea mea. alături de actualele, li
cee.’ devenind, ea însăși, un tio de 
liceu, ri anume Hceu profesional, 
destinai formării de muncitori cali
ficați. cu un ridicat nivel de pregă
tire. atlt teoretic, dt șl practic. S-ar 
păstra, prin acest liceu, școala de 10 
ani. primele două clase rămlnînd 
atașate învățămlntulul de bază de 
opî ani. ca primă etapă pentru o 
anumită calificare. Cea de-a doua 
etapă, de asemenea, de doi onl. ar 
funcționa separat, pe centre, pe 
Ungă Întreprinderi Industriale, agri
cole. cooperaiIve meșteșugărești etc. 
ducind la adlnclrea pregătirii profe
sionale generjate șl de specialitate șî 
aeordlnd diploma de muncitor califi
cat împreună cu cea de bacalaureat.

merltuo.il
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Lucrările referitoare la această ale
gere nu fost transmise Comisiei de 
validare a Marii Adunări' Naționale.

- Luni dimineața a părăsit Capitala, 
pierind in Finlanda, delegația Unlu- 

Tnli Generale a Sindicalelor din 
România, condusă de tovarășul,Vlr- 
gH Trofln, președintele Consiliului

SC1NTEIA— marți 8 august 1972

Excelenței Sale Dr. KR1STJAN ELDJAEN
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK
Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre cordiale felici

tări cu prilelul realegerii în funcția de președinte al Republicii Islanda.
Im! exprim convingerea efi bunele relații care există Intre țările 

noastre se vor dezvolta în continuare In Interesul popoarelor șl țărilor 
noastre, al păcii și colaborării intcmaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețediniole Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

' 'li ■ 1 H A' T’.i'

de tovarășul Virgil Trofin a plecat in Finlanda
/"ii ; . " i ’ . ■ . ;

Finlanda — S.A.K.. va face o vizită . 
I«mtru schimb do nxptirlehță Tn 
această țară.

*
__ -------- ----- --------J—. In aceeași zt, delegația a eosit in

„Central al U.G.S.R. care, la invita- capitala FinlandeL
Ua Confederației Sindicatelor din

Comunicatul Comisiei electorale centrale 
privind alegerea unui deputat in M.A.N

■ -4r’
In ziua de S august 19T2 a avut loc 

alegerea pentru locul de deputat în 
Marea Adunare Națională In circum
scripția electorală nr. 5 Olteni, Ju
dețul Teleorman.

Comisia electorală centrata a ve
rificat lucrările comisiei "electorale 
de clrcumscripțlo șl ale comisiilor 
secțiilor de votare șl a conșiatat că 
alegerea s-n desfășurat In conformi
tate cu dispozițiile. iSegii nr. 23/18SS 
cu privire la alegerea deputațllor In 
Marea Adunare Națională șl tn con-
ajllîle populare.
țț Candidatul Roman E. Teodor, se
cretar al Comitetului Județean Te
leorman al Partidului Comunist Ro
mân. propus de Frontul Unliătll So 

■‘tiallste, a Întrunit DO.OD la sulă 2... 
numărul total al voturilor cxprlma- 

, _te de alegători.

din

Cronica zilei
Luni la amiază o sosit In Capitală 

delegația Ministerului Agriculturii șl 
Resurselor Naturale ale Iranului, 
condusă de secretarul' de stat, Gho- 
lamhosscln Moliadjer Massoumi, pen
tru a participa la lucrările celei de-o 
doua sesiuni a Subcomisiei mixte ro- 
mâno-iranlene do cooperare ta do
meniul economie! forestiere șl al In
dustrializării lemnuiul.

(Agerprea)

La C. E. I. L. - Oradea

I
I Preocupare pentru creșterea 

și diversificarea producției

M
*

iDeși tînftf, Combinatul de ex- mera de zi „Dacia 1“ a fost com-
ploalare șl industrializare a pietate cu încă un dulap, iar de
lemnului din Oradea a devenit curind, tot la sugestia lor, am
repede cunoscut allt In țară, cil realizai șl un dormitor cu ace-
-i „ .. ea^ denumfre'—'„Dâcla*. Am a-

■dus îmbunătățiri și garniturii 
„Hvn“; care a fost completată cu

- ua hol, măsuță șl scaune. Am 
realizat 15 tipuri de fotolii ți

■ scaune comode, eiegante.-Urf lu- ; * 
cru nou șl binevenit o fo®l In- • 
traducerea unor motive folclo
rice din Bihor In fabricarea mo- 
bilei, ca, de | " “ 
zestrei", lucrată ______

Pehirti vnlorlflcârca 
bună?a materiilor'•prime, tn com-' "' 

.U' - '

șl [Wstc hotare, prin produsele 
enle de calitate. Dar nu numai 
combinatul orădean. este tlnftr, 
ci șl colectivul său de muncă, a 
cărui vlrstă medie nu trece de 
23 dc ani. Realizările obținute 
in primele 7 luni dta acest an 
stat concludente : o producție 
globală suplimentară ta valoare 
de 7 milioane lei, o producție 
marfă peste plan da G,5 milioane 
lei, tar la export au f<Ml livratei 
In plus, produse In valoare de 
circa o Jumătate milion lei va- 

■ Iuta. De remnreâV Tâpîtfl"că-Ih 
acest an planul la export este 
cu .22 la sută mai mare declt a- 
nul trecut

O pondere însemnată In pro
ducția C.E.I.L. Oradea o deține 
mobllo. Noile modele de mobilă 
realizate aici s-uu bucurat de 
succes aiit Io expozițiile din 
țară, cit șl la tlrgurlle interna
ționale de Io Moscova, Kfiln, 
Mănchen. Roiierdam șl, altele.

— Trebuie să fim foarte re-, 
captivi la sugestiile cetățenilor, 
la cerințele pieței — ne spune 
inginerul Vladimir Oros, direc
tor general al comblnalulul. La 
propunerile cumpărătorilor, cn-

f:

??

. (Urmare din pag. O
----------

ș . iră, golul Bezostala se va culilvn șl 
‘.’do acum innlnie. însă el n fost de- 

-vșpășit "de alto soluri cure vor trebui 
: extinse ne suprafețe din ce in ce 

mal mart S-n dovedit deosebit de 
■' productiv soiul Aurora. In stațiunea 

experimentală Brăila, In- condiții de
■ heirigore, 6-au obținut 7 5410 kg 1a 

hectar, iar în condiții do IrlRare — 
8 200 kg In hectar. însușiri,Ie Iul vn- 
to-oose au fost confirmata’de rezul
tatele obținute in unitățile de produc- 

’țîc. Astfel, cooperativa agricolă Dor 
Mărunt, județul Iolomlfa. de pe o su- 

; ,'prafata do 2®I) hectare cultivată cu 
grin din solul Aurora o obținut o re-r 
coltfi de 6 MX) kg la hectar. Glrboyl, 
pe IOT ha — tite 5 740 kg^ Iar Lenau- 

"helm. județul Timiș — 5 117 kg.
S-au remarcat șl unele soluri create 

f"_do cercetălorll noștri. Soiurile crea- 
'vc la stațiunea experimentală Lovrin. 

județul Timiș — Lovrin 10 șl 13 — 
: au dat sporuri de pină ta 33 la sută 

față do Bezosialn. Verificat la stațlu- 
, rfea experimentală Brăila, soiul Lo 

•.rin 13 a dat o producție de 7 540 kg 
i, ,Ta hectar In condiții de nelrlgnre.'-D-a . 

asemenea, la Voiul lui Traian, ju- 
T dejul Constanta, soiul Lovrin 10 a 
' dat 5 730 kg io hectar. "La Consfă- 
. Jtairea griului s-a arătat că cele 

două soiuri de griu — Lovrin 10 șl 
,13 — datorită însușirilor lor pro- 

. inductive, po măsura obținerii semin- 
■ ’țel necesare, urmează să fie extinse' 

"* ’Tn p odutfle.
Ce se Intimplă cu celelalte soiuri 

..create In ultimii nnl de cercetătorii 
.‘.noștri ? Redăm aprecierea tăcuta la 

Consfătuirea griului. Solurile Excel- 
.. stor șl Dacia, create la Institutul dc 

ta Fundulea. datorită faptului că 
sini mnl. timpurii ajiilă In eșalonarea 
lucrărilor de recoltat, folosesc solu
rile cu fertilitate mai scăzută șl dau 
producții mult mai apropiate de cele 
ale soluiti! Bezostala. Atenția care a 
•fost acordată creării de soluri ilmpu-

- di este justificata, deoarece ele a-
- jungind mal repede la maturitate 
• .sint ferite de căldurile puternice de

f«- ta începutul Junii Iulie, cvltlndu-se 
.-/șiștăvlrcn. permit totodată eșalona- 

rea recoltatului. Solurile Excelsior, 
Favorit, Daria au reușit In condițiile 
unei tehnologii corespunzătoare să

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT O SPORT SOCIALISE
R. S. CEHOSLOVACĂ

C&nmlmil hidrotehnic

z Tenisul, sportul românesc 
nu înregistrat Ieri un nou 
succes do înalt prestigiu in 
întreaga lume, calffidn- 
du-sc — prin acești mereu 
aplaudați șl mari sportivi 
caro stat (• •••- 
virata) Ion Țirlac șl iile 
Năstose — ta finala „Cupei 
Davis", competiție 
racier mondial, dc 
veche tradiție.' Ech!

ti melc două partide 
simplu. Bănuim câ cel mai 
mul’,1 dintre cititori cunosc, 
cu detalii, desfășurarea în
trecerilor de ieri de la are- 

— ....... na „Progresul". Ce-ar mai
(vom respecta fi de adăugat In acest

caz? Tn fond, nimic. Tre
buie subliniate, lotuși, două 
lucruri. Pe de o parte, dra
matismul. fantastica răs
turnare de situație din 
partida Ion Tiriac—Colin
Dlbley. Iar pe de alta, cre
dem că nu exagerăm tind 
spunem, recitalul de tenis 
dat in partida' finală a 
medului, de Iile Năslnse in 
compania unuia dintre cel 
mal mari Jucători austra
lieni. Sini jAnderson. fost 
dștJgălor el turneului de 
la Forest Hills.

Tiriac s-a aflat din nou 
Intr-o situație extrem de 
dtficilă ; partida Iul cu 
Dtbley a durat tind seturi 

I bine 
rea ei 

rezistența necesară ? —

cu «s- 
foarie 

veche tradiție.' Echipa noas
tră a ffttut o impresie deo
sebită in semifinala inter
zonală cu reprezentativa 

jAustrallei, pe cărei IntlihlB- 
,d7o la București, a In- 
trecut-0 cu scorul de 4—1. 
Performanța aceasta trebuie 
apreciată mn! ales țlnlnd 
cont de diferența de pal- 

■mnres In „Cupa Davls* ce 
există Intre cele două țâri : 
AustrnUn, țară'cu peste un 
milion de tocători de tenis, 
a clștlgat dc 22 de ori „Sn- 
latlcra de argint"; trofeul 
suprem al competiției(de fapt... șase), mai bine 
România, gu un număr re- de patru ore 1 Va avea el 
dus de tenlsmanl. s-a aflat rezistența necesară? —
doar de două or! (acum jmhuii Întrebat cu toill,
deci a treia oară) In finala după ncen sultă de „des

cărcări nervoase" șl mol 
ales , după acel epuizant 
set HI, care a revenit lui 
Dlbley cu 13—11 (■!), după 
peste o oră șl jumătate de 
joe. (Tn acel moment aus
tralianul conducea la soluri 
cu 2—1 : 4—8. 0—3. 13—11).

'..Cupei Davls".
Maniera categorică In 

caro Iile Nfistase sl lon Ti
riac s-au Impus tri fața ce
lor mal reprezentativi Jucă
tori de tenis din „Tara cnn- 
aîi'llo-". Mal .Aederaon sl

a fabricarea nM> i Colin Wbley. confirma întru cu 2—1 4—8, 0—3. 13—11).
de a^^.^®tagpînutalc do pauză parcă

binelui orfidenn a-qu luat masvrj.^-,:;.. 
pentru reducerea consumului de
material, lemnos masiv și intro
ducerea in procesul de fabrica
ție a imul volum cit mal mare 
de PEL, PAL, materialo plas
tice șl aluminiu,

Un rol Important in sporirea 
producției și îmbunătățirea ca
lității acesteia ÎL are autoutlla- . 
rea. Zeci de mașini șl utilaje nu 
fost fabricate pînă acum in com
binat. în curînd se va încheia 
construcția la Încă două mașini 
de prelucrat lemnul, care" vor 
spori productivitatea muncii.

Aurel POP 
corespondeniul „Scîntoii"

iî.
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dea producții bune. Prin • înmulțirea 
Tor s-a asigurat ca o anumită parte 
din suprafața cultivată eu griu iâ fie 
ocupată cu soluri timpurii. Este a- 
devărat că unele din ele. In condi
țiile aplicării unor doze mal mari de 
îngrășăminte chimice au căzut,-fapt 
constatat tn clmpurllo Comisiei de 
stat pentru încercarea solurilor.

Cercetarea nu s-a Impus insă In ce 
privește crearea de goluri Intensive 
la nivelul celor de talie mondială. 
Bin grupa acestora se evidențiază 
doar solurile Ixivrln 10 și 13. care se 
află pe caic da înmulțire.. Aceasta 
aduce din nou In actualitate proble
ma îmbunătățirii activității de cer
cetare agricolă In vederea producerii 
dc r.ol soluri cu însușiri productive 
superioare.

în fața eercctătorilor care lucrează 
în domeniul ameliorării griului te 
pune sarcina de a obține soiuri care 
să asigure randamente la nivel mon
dial și, mal ales, să facă ceea ce este 
necesar pentru ca asemenea soluri 
să fie repede extinse și valorificate 
In culiura mare.

La Consfătuirea griului, prof. N. 
Ceapolu sublinia că procesul de a-, 
mellorare a griului este mal îndelun
gat derit la alte plante. Iar amello- 
rato'ril noștri au lucrat mal mull tn 
direcția creării de soiuri timpurii și 
semltlmpurii, caro din punct de ve- 
dero al randamentului se situează 
sub nivelul Rolurilor tardive. „Acum 
— spunea toy. Cencoiu — exlslă nu
meroase Unii no! do griu care se gă
sesc in culturi comparative șl care 
depășesc, din punctul de vedere ol 
randamentului, solurile aflate In 
cultură. Ele pol rupe plafonul 
actual de producție cunoscut la 
griu șl in viitor sâ se ajungă la 10 0®D 
kg la hectar șl chiar moi mult. Din: 
mulțimea formelor pe care le avem, 
alegem pe cele mol productive șl 
există posibilitatea sfl dăm. la Inter
vale mal scurte, «oluri noi. De altfel, 
din toamnă unele din aceste linii vot 
fi cultivate în timpurile Comisiei de 
stat pentru încercarea solurilor. Iar 
apoi se vor extinde In nroducțle*.

Asemenea promisiuni s-nu făcut si 
in irecut. Promisiunile trebuie să de
vină" realitate Să se. obțină asemenea 
soiuri care să întrunească Însușiri șu

griu iâ tie
1T. Este a-

.. ,1- clU că • D L. ■
dublu (do care pentru n-șl. șl, revenind In teren, term!-'

vrid4rdrttn--b nu au avat neiib'-nă învingător, dștlgind 
extrem de repede un set cu
G—3 șl pe ultimul — in fața 
Iul Dlbley făcut K.O. — cu

voie derit dc vreo 75 de 
minute), echipierii tricolori 
au încheiat ieri cu brio ul-

î n
® Astăzi, .In orașul Montpellier, în

cepe turneul final prcollmplc de vo
lei masculin, la care participă echi
pele României. Franței. Poloniei șl 
Olandei. Primele două echipe clasate 
vor avea dreptul dc a participa la 
turneul olimpic de la î-țltachen.

La Nisa, in ultimul joc al preli
minariilor acestei competiții, echipa 
României a învins, duminică seara 
Tlrzlu, cu 3—îl (15—8, 15—5, 15—9),
echipa Italiei. Voleibaliștii români
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perioara, Iar ta momentul extinderii 
lor in producție să nu fie depășite 
de altele care apar pe pion mondial.

Evident, realizarea Unor soluri de 
griu care să asigure un randament 
mare la hectar necesită o conlucra
re "striata a tuturor nmeltorotorilor. 
Sini mulțl cercetători din Insti
tutele de spedaHtale, stațiunile 
experimentale, cadre didactice din 
Institutele agronomice care se 
ocupă do ameliorare. Pe lingă Insti
tutul de in Fundulea și stațiunile 
experimentale Cnraral. Turda si 
I.xivrin ou creat linii de griu cadrele 
didactice de la unele Institute agro
nomice.. Ă lucra flecare pe parcela 
Iul Individuală nu are sorți prea mari 
de Izbtadă șl nici nu este economic. 
Iată de ce este necesar un program 
unic de cercetare In problema griului, 
program care ”'i fie realizat cu aju
torul tuturor omolloratorilor care 
lucrează in acest domeniu și la care 
«ă contribuie științe adiacente.

Academia de științe agricole șl sil
vice a preconizat o înUlnlre a tuturor 
color care lucrează In domeniul ame
liorării griului pentru n se ânajiza re
zultatele șLțpenijru a sc stabili un 
plan comun de acțiune. Cu acest pil- 

TcJ g-ar putea face o evaluare lucidă 
— critică șl autocritică, mal ales — a 
rezultatelor de plita acum. S-ar pu
tea — șl este Imperios necesar acest 
lucru — să 'se treacă in un mod dc 
a se aqțlona ta cercetarea științifică 
agricolă care să Justifice uriașa in-" 
vesllțle a statului in acest domeniu. 
Să se. evalueze rezultatele, cercetării 
nu In funcție de cifrele exporlmen- 
tale — pe ioturi, firește, miel — 
popularizate; dincolo d? limitele ce
rințelor țcTimbulul de experiență 
ștlințlLră . awederea, actlvitațll fie
cărui centru de cer ce tar! să fie fă
cuta după rezultatele obținute In 
producția mare, in extinderea solu- 

. rllor ameliorate. Tn ceea ce privește 
griul, «ă primeze însușirile de D'o- 
ducțle. rezistenta la le nare și la 
șlșlăvlre. precum 4si cele legate do 
cnlitateo făinii : conținui ridicai de. 
proteine și însușiri de panificație. 
Atingerea acestor obiective trebuie 
să concenirezc activitatea tuluror ca
drelor de spcrialîlBte din domeniul 
ameliorării griului. Cu dl mai repe
de, cu atlt mal bina I

8—0. Tenacitatea, ambiția 
iul Țlrlac au fost extraordi
nare. Partida rișilgnta de 
el consfințea, de fapt, cali
ficarea echipei României in 
finală. Partiția Năși ase — 
Anderson, fără miză deci, 
avea gă Încununeze succesul 
tenismanllor noștri. Nătrta-

se, fără să forțeze, tiștlgă 
in patru șeiuri (0—2, G—2, 
4—6, 8—3). Satisfacția pen
tru Jocul celor doi ași al 
tenisului s-a exteriorizat 
deseori prin aplauze la i 
nă deschisă, „porția" 
Năstase fiind, totuși, 
mare, pentru că el a oferit 
din nou nu puține momen
te de adevărată mâiest-le. 
avtad Intervenții do o rară 

“ frumusețe. "

Aseară, agențiile de presă 
au transmis că. In Barcelo
na, lupta pentru calificarea 
in finală dintre. spanioli șl " 
americani a fost Ieri foarte 

Oaspeții condu
ceau cu 2—1 după proba de 
dubiu, dar Andres Gimeno 
a egalat. Intreclndu-l Igrl 
cu 0—3, 0—1, 2—0, 0—2 pe 
Harold Salomon. Partida 
decisivă, „ultimul simplu".
I- a adus in teren pe Stan 
Smith șl Juan Gisbert. A 
clșllgal americanul cu
II— 9. 10—8, 0—t. pecetluind 
scorul de 3—2 ta favoarea 
echipei S.U.A.

Marea finală n celei de-a 
61-a ediții a „Cupei Daviș" 
— ce șl-o dlapută, deci, 
România șl S.U.ZRomânia șl S.U.A., precum 
In 1959 șl 1971 — va avea 
loc, probabil. In sfirșlțul lu
nii septembrie, la București.

I. DUMITRII!

Meciul de la București văzut de:

Mats Ilasfielqutst, (Suedia), arbitrul meciului : 
„Victoria romănilor este meritată. A ciștigat echipa 
cea mai bine sudată, cea mai puternici. Iile Năs-, 
taie este intr-adevăr unul dintre cei mai buni jucă
tori din lume. Țiriac este un acroșeur extraordinar. 
Dar punctul forte al echipei României pontru 
„Cupa Daids* este dublul. Publicul român este' 
foarte iportiu. Reușitele australienilor, ca j! ale 
românilor au fost aplaudate in egală măsură0,

Neale Fraser, căpitanul nejucâtor a! echipei 
Australiei : „ijiiam câ va fi foarte greu si clțl'.găm 
la Ilucvreștl. dar România posedă doi jucători da 
excepție; N&stase ji Tiriac. In cele din ursa:’, vic
toria lor este logică. Năstase, in special, mi s-a 
părut fantastic. Țiriac este un jucător de n-oifi, taa- 
xlmă in primele două seturi, dar cu Dlbley a do
vedit câ mal are si resistență. Din echipa noastră 
m-a decepționat Dibley, care a jucat cu trac, co
pleșit de importanța Ihiîlnirli. Un rezultat frumos 
pentru România, o țară cu puțini jucători, care se 
califică la finala celei moi importante competiții, a 
tenisului mondial".

Prof. Ștefan Georgescu, căpitanul nejucător al 
echipei României : „Țin să-l felicit pe fon Țiriac, 
care a" reușit s& clfțige-ia'^Colții Dlbley, aducir.d (■ 

ceasj maigdevreme putwăal nacerar cajifică- .
■ HfJta£3înaM. „fyirinur.zȚiriăe a.reușit sh-cljtige ■ 

In S seturi,. judpd>p.șrțaj>gi'’h<rtnf®ore. In fața unui o 
jucător mâl tfadr'-jcu 7 au picrtful cu s
4—1 la București, ausțralteniî du ld,îat o impresie 
foarte bună ji fiecare partidă ne-a dat emoții’;

cîteva rînduri
nu repurtat victoria In 54 de mi
nute.

• La Izmir g-au încheiat Întrecerile 
celei de-a 31-a ediții a Jocurilor 
Balcanice dc atletism. în ultima zi n 
competiției. reprezentanții României 
au obținut trei medalii de aur : Ca
rol Corbu — 10,78 m la tri plusai t 
(nou record balcanic), Nlcoluu Fer
ica — 14"4Z18 la 110 m garduri fl Va
leria Bufnnu — 13’1/10 la IOT tn gar
duri.

Performera ■ Balcaniadei de la Iz
mir, alături de Argentina Menls (au
toarea unul nou record balcanic la 
aruncarea discului cu 00,58 tn), a fost 
atleta bulgară Blagouva. Învingătoare 
la săritura In înălțime cu rezultatul 
de 1,00 m. Cornelia Popescu s-a si
tuat pe locul doi cu 1,81 m. Proba 
de săritură cu prăllna a revenit 
campionului grec Papanlcolau cu 
5,40 m (nou record balcanic). Cla-

alea probă de maraton s-a încheiat 
cu succesul atletului turc Aktas.

‘ î. 'xn'.',' *!t |',> r ‘
® Comenllnd cea de-a 11-a partidă 

pentru titlul mondial da șah dintre 
Boris Spasski și Robert Fischer — 
Încheiată, spre miezul nopții de du
minică spre luni, eu victoria Iul 
SpassM — corespondenții de presă 
subliniază că victoria campionului 
mondial- relansează interesul In Jurul 
acestei confruntări șahlste urmărite 
In întreaga lume.

Reducind la două puncte diferența 
ce-1 separă de șalanger (scorul este 
acum 0.5— 4.3 puncte pentru Fischer); 
Spâsski a dovedit că eșecurile succe
sive suferite in această primă jusnâ- 
late a meciului nu l-au descurajat și 
mal poate lupta cu tenacele și valo
rosul său adversar.

Partida a 12-a urmează să se dis
pute astăzi. Cu piesele albe va juca 
Robert Fischer.

D!n munți, de la o 
depărtare de poște 50 
de kilometri de Fra
ga, puternice stațlL 
de pompare trimit a- 
cunț în fiecare sacun- 

marele oraș 
litri de apă 

Modernul 
hidrotehnic 

dat recent

dă spre 
dta 3(®9 
potabilă, 
complex 
„Zel Ivita". 
In folosință, marchea
ză rezolvarea unei 
probleme Importanta 
a capitalei' ceho
slovace.

‘Ca șl in alte mari 
așezări urbane, tn o- 
rașul do pe Vltava a- 
parițla unor no! car
tiere de locuințe a 
dat acuitate proble
mei nslgurăril popu
lației cu apă.potabila. 
Vechile instalații, deși 
extinse șl modernizate, 
nu mal puteau face 
față consumului de 
apă care. In compara
ție cu 1030, o cres
cut de peste trei ori

— Timpul tind apa 
era lesne de' obîlnul 
— apunea 1® o IntU- 
nlre cu ziarist!! fag, 
J. Voncura de ta M!- 
ntațenil Pădurilor șl 
Gospodăriri! Anelor — 
a râma® de domeniul 
trecutului Astăzi, sur
sele do apă preocupă 
nu numa! acele zone 
ale globului core tint 
lipsite de acest ele
ment Indlanansabil 
vieți! omului, ci abso
lut toate țările. Douâ 
tendințe, ce se manl- 
fcs,a eu pregnanță in 
ultimul timp, fac din 
neeasiă preocupare o 
problemă de itat ■ 
creșterea generală a 
consumului. oaralel 
cu restringorea sur- 
seior de aprovizionare 
eu apă. ca urmare a

este pregătita 
pentru consum. Alte 
stații de" pompare, n- 
ftate In perimetrul 
marelui complex hi
drotehnic. o trimit 
prin conducte pini 
ta întreprinderi «1 
locul n țo.

Inaugurarea com
plexului hidrotehnic - 
a marcat, totodată, tre
cerea la o nouă .etapă 
a construcției aces
tuia, olană planificată 
a Ke Încheia in 10®9. 
cind apn riulul Zoliv- 
ka va ajunge nu nu- ■ 
mal la Fraga, dar șl 
in numeroase sile lo
calități din regiunile 
CahleJ de sud. de est 
șl In partea contrata. 
Atunci, prin rețeaua 
deasă a conductelor, 
va fi pompată In fie
care R-tundă o . can
titate dublă de apft — 
respectiv 0 0©» litri.

• Noul complex hi
drotehnic face pane 
Integrantă din olanul 
general de, dezvolta
ră și modernizare a 
capitalei cehoslovace. 

-------- .împreună cu co.i- 
dlfflpune oinȘ ■'iștructta metrouiu!. cu 
.3. Cehoslova- 'măsurile preconizate 

descongestlo- 
dlg narea aglomerației ne 

cir
culație. cu Intens! tț- 
carea construcțiilor 
de locuințe sl moder
nizarea rețelei co
merciale. complexul 
hidrotehnic „Zellvka" 
este de natură să’eon- ; 
fere Prngfil soda Iurte • 
noi atribute carnete- ■ 
rlsllce marilor așe
zări urbane, să con
tribuie la dezvolta
rea el continuă.

factorilor apa 
de poluare.

Alegerea
Hvluj drept principa
lă aurșă de apă pota
bilă pentru 
își are o 
bine
Dintre toate
Ic de apă ce t.-ayy.;-. 
seară joămtntul Cehiei.'" 
Zelivka este ee! mol 
curat : ta drumul lor. 
anele riulul nu in- 
Ulnesc In cale hlti o 
localitate, nld o Intra-

prirțdere industrială 
caro le-ar mitoa di
minua calitățile. Co 
atare, ulei. în împă
răția munților si pă
durilor. constructor! 
experimentați. ' aju- 
ta'i de o tehnică de 
prim rang, au înfăp
tuit cel mal Important 
complex hidrotehnic 
de care C' 
acum R.S. _______ _____
că. El au ridicat In pentru 
calea riulul un _____ _
înait de 58 de motrl.L marile artere de 
In lacul de acumula
re. prins Intre culmile 
8’Jncoase ale munților, 
sc formează un uriaș 
rezervor de apă — 
cu un votam dc 2fM 
milioane metri cub! 
Nu departe de baraj, 
o stație de pompare 
dirfiează apa we u- 
zina de filtrare, a că
rei capacitate de o- 
purare este npretia- 
bilfi. Alcl. ca Intr-un 
adevărat laborator. C. PRISACAJRU

NOTE

Conteinere atomice
tn apele- Ve-ne-z-uelei.< mm lâ 

■■Ji xit-h: _
hBTM' -’q Bjr.TBÎ-r

O ’panier -juțli/lcată 
"Vd euprifâ fre J^ultoril 

din zona de litoral a 
■ Vcnczuc.’el. La km 

eis de capitala țării, 
Caracas, In golful Ca
rioca, a fort reperat 
lin număr de contei- 
nere bizare. Iar panica 
a fn*r de'e-minctă de 
c nținut l acestor con- 
teinerc : este vorba de 
reziduuri atomice pro
venite de la expmicn- 
lele nucleare practi
cate de Statele Unite. 
Concomitent, in apele 
vimeruelene a început 

vadă un mare

RHODESIA

întreprinse s-a ajuns 
la conducta cd există 
o legătură nemijlocită 
intre cele două feno
mene. Peștii din apele 
go’ ului, ce constituie 
o bogată materia pri
mă pentru fabricile da 
conserve locale, au 
fosl contaminați cu 
substanțe atomice pro
venite din conteincre. 
Pejtif contaminați 
sini, ași/el, o primej
die reală pentru con
sumatori,

Cind apele se um-

tinerele gți 3

la suprafață... Aceasta 
înseamnă, subliniază 
ziarul „Voix Ouvri- 
ăre". care publică ști
rea. cd Statele Unite 
aruncă deșeuri mor- 
tale In apele unor țări 
vecine jl, in acelaji 
tlm" că nu respectă 
măsurile elementare 
de securitate, care im
pur. ca recipientele cu 
substanțe atomice să 
fia asigurate ca per
fect etanșe jl depori- 
(ate in fose marine 
profunde.

O „captură44 
prea puțin glorioasă

"a? </ Țr'y fi
prinți 10 adul/i. care 
au fost aruncați In la
găre. Poliția 1! urra<î- 
rește, tn special, pe je
fui tribului, Hekafi 
Tangwcna, „acurae* 
că ar fi organizat o 
mișcare de rezistență 
împotriva evacuării 
forțate ji ocupării ilc- 
gale a pămlnturilor. 

icacamdată urmărito
rii n-ou înregistrat 
nici un succes.

Intre timp, in satele 
părăsite poliția șl ar7 
mata aubrgnnteai mai 
multe uncte întărite 
cu scopul de a proteja 
pe coloniștii care au 
cotropit pimlnturtle 
populației băștinașe.

locuri, in condiții mult 
mai pufin prielnice.

Spre surprinderea 
lor, au găsit intâ co
libele goale. Tn fa|a 
perspectivei de a te 
vedea condamnați la o 
dispariție lentă, dar 
sigură, prin deportarea 
lor intr-o regiune a- 
rfdd, băștinașii au luat 
drumul munților. Ime
diat a Început o ade
vărat â vină t oare de 
oameni. Coloniștii au 
cu ce să se mlndreai- 
că : ci au „cap(urat“ 
peste IOD de copil, 
dintre care multi sub 
cirsfa de 5 ani. care 
au ți fost deportați In 
localitatea Umtall. Au

In urma declarării 
de către autoritățile 
rhodeslene a zonei 
lanjanga, din apropie
rea frontierei cu tdo- 
zamblcul, „regiune re
zervată exclusiv popu
lației .albe", (ribul 
Tangicena n fost ne-

It tă se refugiere 
In munți Coloniști 
albi, sprijiniți de uni
tăți ale poliției șl ar
matei, înzestrate cu e- 
licoptare, au pătruns 
pe aceste ' 
fertile. : 
timpuri imemorabile 
de tribul amlnțit. cu 
intenția de a ocupa 
pămlnlwlle respective 
fi a strămuta pe mem
brii tribului in alte fost, dc cremenea,

Meșterii cuptoarelor
de piipe

xecufarea unor renăraBI 
tăie la cuntoarele de In 
"!le de nllne ’fa ludetele 
Bn’flu fajj. Tlmlșpara 
«'■’aia Blslrlta-NSăSud g>

meleaguri 
locuite din

I

intenslfî-

inlre 14

Pe lingă întreprinderea de 
mbrăril sl panificație Maramu
reș funcționează un șantier cu 
un profil deosebit, unic In felul 
său. Este vorba de gantleruj dș 
contirucții-montaio «I reparații 
în cuptoarele de fabricat pilite, 
lnfllntată tn urmă cu vreo trei 
ani. dlntr-o secție care activa 
doar In Maramureș. In prezent 
această unitate, care numără 
peste 160 de meseriași, sl-n ex
tins arin de activitate In toate 
localitățile din țară unde sp 
construiesc fabrici de pline. An 
de an. sarcinile șantierului au 
sporit, alunglndu-se să se exe
cute In 1972 lucrări de montare 
Si reparații de aproape 30 mi
lioane lei.

La sodiu! întreprinderii ni 
s-au arătat multe scrisori de 
mulțumire sosite de In benefi
ciari din tară — Bacău. Buzău. 
Focșani. Roșiori do Vede. Zalău. 
Blriad etc. — unde meseriași 
cu înaltă calificare al șantieru
lui bălroărenn au executai mon
tarea unor cuotoare ®au rejta- 
rațîl capitale si curente. Nu de 
mult, de pildă in Volneasn, e- 
chfna de montorl , condu ta C.

tul șantierului dta Ba’a Mare 
pentru construcpl-moniaje și 
reparați! la cuptoarele de pline 
în sectorul montate cuptoare de 
pîlne, din < "e 60 lucrări plani
ficate pentru acest an. M le-am 
executat ta primul semMiru. In 
această perioadă am efectuat 
pestp 50 da reparați! capi
tale — iot a'Jtaa rfie ®-au e- 
x ecu lat ta tot cursul anului tre
cut De altfel. In cinstea Confe
rințe! Naționale a narlhlutai. 
șantierul nostru șl-a depășii 
sarcinile nrlraulul semestru cu 
peste 2,2 milioane lei. Toi ce 
am realizat a-a făcut în condi
țiile unei eficiente ridicate La 
prețul de cost s-au înregistrai 
economii ;de circa 490 090 lei 
Dorința noastră este să realizăm 
planul din acest an In numai 11 
luni. Sperăm că orintr-o bună 
colaborare cu beneficiarii să ne 
îndeplinim cu bine anaatamen- 
tul asumat. Statam preocupau 
In continuare, de buna organi
zare o muncii, ă aprovizionării 
tehnlco-malerlale. de perfec
ționarea nreaăllril endretaf și 

_______ _____ _ ...____  . -j Imbur.&tfițlrna conllhuă a call- 
china de montorl. condusă de tatii Iertărilor ne care le axe- 
Cor’.țtanTn Dinu a montai un cutăm 
cuntcur de 7.5 tone nilne In 2-1 
de ore. necesar mal bunel a- 
provlzlonărf a constructorilor 
hidrocentralei de ne Lotru ..Ca
litatea lucrărilor — se «pune tn 
scrisoarea trimisă de [ — 
Vllcea — executate de echipa 
condusă de Constantin Dinu 
e?le foarte bună"

— Deși dispersau, mereu ..'tn 
mișcare" oamenii noștri — 
muncitori. Ingineri; tehnicieni — 
caută Kfi-sl facă cu conștiincio
zitate datoria profesională, ne 
«raune Ina. Nlrolae fonașru se-

PlnfS în prezent; pentru anul 
viitor, la sediul șantierului dir 
Bala Mare au fost înaintate 
Bessie 118 comenzi nrtn rare w 

IVUIIP ... solicTă montarea uno’ noi ca- 
IJCOOP nacltatl de fabrica! n!|nj> sl e- 

ca Dl 
fahri- 
A-a ri 
Con 

altele

Vasîle GAFTONE 
corespondentul „Scinieii

La Combinatul materia
Belor de construcții 

Tg. Jiu

Zilnic— 700 vagoane
(cores pundentul 

„Scioleli". M. Dumitrescu). — 
Combinatul de materiale de 
construcții Tg Jiu realizează 
In prezenl diferite sortimente ■ 
ciment var. plăci, tuburi din 
aziMK'Irpenl cărămizi, țiglă ele 
Zilnic, de pe rampa t!e expedi
ție a comblnaluîui pleacă clrra 
700 vagoane încărcate cu diferite 
matprlale de construcții.

Nu de midi, hnrn'ciil colec
tiv de alcl a Introdus ta fa 
hricație ,im nou sortiment de 
clmecl „BSS tip l|", cu întărire 
rapidă sl cu o rezistență mull 
mal nuirc față de cel obișnuit 
Au fost elaborate șl primele 
„«.arie“ de ciment „RIM-.WT 
destinat, indeosehl. Intrerwln 
rterltor orpdueStngre de prefă 
hrieate Tn cadrul combinatului 
gar'enn lș! desfășoară activita
tea și o fabrică 
nzbrarlment De 
nlc circa 18 000

I ondulate, 
m tuburi

de produse din 
aici p'eaeă xll 
mp niăcl drep- 

lisnnr

Ieri in țară : Vremea s-a menținut 
răcoroasă, dar s-a ameliorat in Olte
nia. Muntenia. Dobrogea șl sudul 
Moldovei, unde cerul a devenit va
riabil șl numai Izolat, In cursul diipâ- 
nmlezll. s-au semnalat averse de 
ploaie. Tn celelalte regiuni, cerul a 
fosl mal mull iioras, Iar In Moldova 
de nord. Maramureș și In cea mai 
mare parte a Transilvaniei pe ciocuri 
o continual-să'plouă. La munte a 

ii Izolat s-a semnnial 
I j suflat slab plnă 

unele

persistat ceața șl 
«urnita Vlntul 
in potrivii, cu ____ .
cări In zona de munte. La orele 
14. temperatura oscllo Inlre 14 
grade la Brașov. Baraolt. Tirgu-Se- 
culesc și Sfinlu-Gheorghe și 23 de 
grade la Drobetn Turnu-Severln. Tn 
București : Vremea s-a ameliorat. 
Cerul a devenit variabil. Tempera
tura maximă a fosl dc 13 de grade.

Tlmnui probabil pentru zilele de 9, 
10 șl 11 august, tn țară : Vremea se 
va încălzi ușor. Corul va ti variabil, 
mal mult noros la Incemitul interva
lului In Transilvania. Maramureș șl 
Moldova, undo vor cădea d!oI. mai 
ales sub formă de averse. în rest va 
Dtoua Izolai. Vini slab Dină la potri
vit Tcmoeratitrlle minime vor fi 
cuprins? Intre 8—18 grade, lor maxi
mele intre 17 sl Z7 de grada, tnnl ri- 
dlcfile In sud-yeșlul târli. Tn Bucu- 

’ reșil : Vremea «ie vn încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil nloli 
fa începutul Intervalului. Tempera
tura va Inrcgltilrn o ușoară creștere.



■x

La C.C. al P.C.U.S

VIETNAMUL DE SUD 7 (Agerpres). — Forțele patriotice de elibe
rare din Vietnamul de sud au bombardat, de duminică seara plnă 
luni dimineața, timp de 12 ore, efecticcle militarilor saigonezi din zona 
de centuri a brațului Quang Tri — anunță agenția France Presse, citind

sprijinul față de dedarajla 

-,Jo, privind hotărlrea de 
a crea In Peru „un sistem social de-

de centură a brațului Quang Tri — a 
comandamentul militar,'de la Saigon,

BEDACȚIA ȘI ADMINISI nAȚlA e Buca reții. Plata ScinrcU Tel l>«m 
Calea Griviloi

1
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VIETNAMUL DE SUD

APROPIAT

Acesta a fost unul dintre cele mal 
Intensă baraje de artilerie declan
șase de pairloțl In ultima vreme — 
a precizat agenția Reuter, care a- 
rată că tirul patriolllor a provocat 
pierderi tn rindul trupelor regimu
lui marionetă.

Atacul patrioțUor s-a desfășurat 
la condițiile bombardării — de că
tre octoreactoarele 
52" ale S.U.A. — a Întregii 
frontului septentrional, asupra 
rula au fost lansate peats 1 500 tone 
de bomba.

In cursul nopții de duminică spre 
luni, forțele patriotice au atacat 
cu sueces poziții ale militarilor sai- 
gonezl in regiunea Deltei Mekongu- 
lul, la 190 tm sud de Saigon, provo- 
clnil inamicului pierderi grele.

★
Agenția de presă „Eliberarea" a 

difuzai un editorial consacrat îm-
InlrU a 8 anj de la Începerea 
piei de rezistență a poporului

populare ale R. D. Vietnam

r

în Elveția, pre»wUe !a pr|nri- 
palele produso do consum șl largi 
servicii au crescut, fn luna Iulie, cu 
6.4 Ia sută, In comparație cu luna co
respunzătoare din 1971.

strategice ,.B-
I zone a 

că-

Nhan Dan" despre succesele forțelor armate

din R. H Vietnam

HANOI T (Agerpres). — Ziarul 
NHAN DAN" n publicat un comen

tariu care se referă la succesele do- 
btndlte de forțele armate populare 
alo ILD.V. In lupta de rezistență im- 
poîriva agresiunii.

Ziarul orală că angajarea uno- 
Imense efective aeriene $1 navale ale 
S.U.A. nu a pulul Împiedica ofensiva 
eliberatoare victorioasă a populației 
din Vietnamul de sud șl nici să sal
veze de la eșec strategia „vletnami- 
zării*. tn pofida fapiulul că Statele 
Unite au mobilizat cele mal masive 
forțe aeriene șl navale folosite vreo
dată — peste I SO'ii de' avioane tac
tice, peste 290 de bombardiere grele 
..B-32“, peste (SO de nave militare — 
In încercarea de a distruge potenția
lul economic șl militar al R.D. Viet
nam, acțiunile agresive ale Imperia
lismului american nu nu făcut docil 
să Întărească și mal mult hoîărtreu , 
de nezdruncinat a poporului vietna
mez de a rezista Intervenției străine.

„Populația din partea de nord a 
Vietnamului a doblndit însemnate 
sucesc in opera de reconstruire a 
economiei, a reușit să obflnă, In vara 
acestui an, o bună 'tedoltă do b’rez. 
tțtjPoflda condițiilor de.- războl pla 
rindul său, populația fțqd-x.lj'țpnmeț.ă 
a depus eforturi neobosite -pontru o 
materializa deviza : „Să dăm totul 
pentru victorie, pentru eliberarea Su
dului, salvgardarea Nordului șl pen
tru reunificarca patriei" — se arată 
In Încheierea comentariului.

0 Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a flat publicității o 
declarație In care condamni Intensi
ficarea bombardamentelor efectuate 
de Statele Unite asupra teritoriului 
H. D. Vietnam. Guvernul R.P.D. Co- 

Mlezul nopții. S-a dat semnalul 
de plecare: Coloane do .mașini o co
respondenților străini acreditați la 
Hanoi pornește la drum. Mergem cu 
farurile stinse șl cu viteză redusă. 
Destinația : districtul Nam Snch din 
provincia Hal Hung.

La lumina stelelor, de o parte șl de 
alta a șoselei, se întrezăresc, proiec
tele pe luciul apel orezărlllor, silue
tele unor copad. în rest. întuneric. 
După două ore de mers, slntem ne- 
volțl să oprim. Undeva, In dreapta, 
la aproxlm tiv 10—15 km, strftfulge-
rări ritmice luminează zona. „Acolo 
se bombardează", pe spune unul din 
Însoțitorii noștri vietnamezi. Pornim 
clin nou ta drum. în zori ajungem 
la destinație. în fața unei hărți a 
districtului* ne este prezentată re
țeaua de diguri, care pe o întindere 
de 30 de km înconjoară, protector, 
gospodăriile a 10 WM de locuitori. In- 
sutnlnd 2000 de ha de orezărll. Dacă 
n-ar fi această uriașă stavilă, apele 
celor cinci riurl rare curg In partea 
de nord a districtului ar Îneca în
treaga zonă.

La Nam Sach. cn de altfel In lot 
cuprinsul văii Tonklnulul (undo tră
iesc 15 milioane de oameni), digurile 
au fost și sini de importanță capi
tală Pentru înălțarea șl consolidarea 
lor au trudit, geriernill șl generalii 
de țărani vietnamezi, timp de secole. 
Acum Insă această grandioasă și 
vitală realizare a poporului vietna
mez, comparabilă prin Însemnătatea 
șl monumentalitatea muncii incor
porate cu oricare dintre marile o- 
pere ale civilizației umane, este 
pusă In gravt primejdie de atacu
rile sistematice ale aviației ameri
cane. După’ cum ne Informează un 
membru al Comitetului districtual, 
trei porțiuni de dig nu avut de su
ferit de pe urma raidurilor aviatice. 
In urmă eu dteva zile, aviatorii n- 
merlcani lansaseră asupra digului 
28 de bombe și c’leva rachete. Gaz
dele ne invită să; vizităm satul Illep 
Cat. tnnlt de vreo 15 metri, digul 
de la Hlep Cat Jescrle un cerc larg 
către stingă, apoi se pierde In. zare 
In linie dreaptă. Mergem pe creasta 
digului. Din loc In loc. -Intllnlm cră
pături adinei : sini e' icte’.e d.lslmc- 
llvc șecjndare, ce apar plnă Io o do

vietnamez împotriva războiului ae
rian declanșat de Statele Unite.

în pofida faptului că cheltuielile 
militare ale S.U.A. destinate agre
siunii In Vietnam s-au ridicat la 
suma de 639 miliarde dolari și că 
asupra Vietnamului de nord șl de 
sud, precum șl a altor țări lndo- 
chineze, au fost lansate de trei ori 
mal multe bombe dealt întreaga 
cantitate de care s-a făcut uz, pe 
toate fronturile, In timpul celui 
de-al doilea război mondial — sub
liniază , editorialul — politica 
„vletnajnizare" a războiului a 
noacut eșec după eșec.

„Populația din Vietnamul de sud 
șl forțele sale armate de eliberare 
sînt hotărlte ca, Împreună' cu frații 
lor din No-d șl umăr la umăr cu 
popoarele din Laos șl Cambodgla, 
să continue lupta Împotriva Inami
cului comun, plnă ta cLșllgarea vte- 
toriel finale” — se subliniază In 
Încheierea editorialului.

recite șl poporul coreean sa anga
jează gă acorde un sprijin activ 
luptei eroico o Vietnamului, plnă la 
dobindlrea victoriei finale împotriva 
agresiunii, pentru salvarea națională

o „Statele Unite trebuie să pună 
capăt Imediat bombardamentelor. 
Acestea nu ar fi trebuii să aibă 
loc șl. In nlc! un caz, ele nu 
mal trebuie continuate" — n de
clarat, la Hanoi, Ramsay Clark, 
fost ministru ai justiție! al S.U.A., 
care se află In R. D. Viet
nam Iți fruntea unei delegații de re
prezentanți ai Comisiei Internaționale 
pentru anchetarea atrocităților comi
se de Statele Unite in Indochina.

• Datorita demonstrației de protest 
organizate la Yokohama, de către 
partidele comunist șl socialist, în co
laborare cu Consiliul General al Sin
dicatelor din Japonia (SOHYO), îm
potriva îmbarcării In acest port pe 
navele S.U.A., cu destinația Vietna
mul de sud. a tancurilor reparate la 
baza americană Sagamlhara. acestea 
au trebuit să fie .intparso ,din drum. > 
AmbaSâda Statelor Unite1 la' Tokio a 
anunțat că un convoi militar, care 

de la Sagamlhnra. Demonstranții au 
blocat, inceplnd de vineri seara, plnă 
duminică seara, intrarea In port.

Agenția Kyodo menționează că de
monstrația de la Yokohama este de 
natură să exercite o Importantă in
fluență In vlațn politică, niponă, pu
țind genera o nauă mișcare de am
ploare Împotriva privilegiilor acordate 
forțelor S.U.A. staționate la bazele 
din Japonia In virtutea tratatului de 
securitate japono-american.

părtaro’ de 1 OtTO de metri de epicen
trul .'exploziilor. In sezonul ploios, 
presiunea apelor revărsate poate 
lărgi șl străpunge aceste fisuri, perl- 
clltlnd digul pe porțiuni de kilometri 
IntregL

Ajungem In zona lovită. Grop! 
largi și adinei, ce aduc cu craterele 
selenare, punctenză păminlul in Ime
diata apropiere a digului. Este o 
priveliște dezolantă, Ea amintește de 
altele Ihtllnlțe In nceste 
străzi, distruse complet,

zile : două 
rachete 

și bombe incendiare; ln localitatea 
Hung Yen ; uzina textilă „0 Martie" parte și de elin a spărturii s-au pro- 

dus crăpaturi adinei pe zeci șl zeci de 
metri. Locuitorii districtului vor tre
bui să refacă șl să consolideze a- 
Kpe doi kilometri de dig. Altfel, 

ezonul ploios, care se apropie, 
satele de ulei ar fi Inundate.

Operațiunea de Ia Nam Sach. la 
care am fost martori oculari, repre
zintă doar un episod. In cadrul repe
tatelor atacuri împotriva digurilor 
din R. D. Vietnam. Amploarea șl ca
racterul sistematic al acestor acte de 
război ecologic rezultă șl din faptul 
că. mimai In perioada 1—15 Iulie. In 
cursul a 22 de raiduri, aviația ame
ricană a bombardat șl distrus 20 de 
porțiuni de dig șl] două Importante, 
lucrări hidrotehnice In provinciile 
Thanh Hou. Num HI, Hal Hung. Thai 
Blnh șl Ha Bac. Potrivit datelor ofi
ciale cunoscute. In i cele peste 100 de 
zile ale actualei campanil aeriene, 
aviația S.U.A a lansat de 133 de ori 
bombe de toate : tipurile, inclusiv 
bombe de ordinul unei tone, asupra 
a 53 de tronsoane de diguri-și a 43 
de lucrări hidraulice și baraje. O ci
fră șl mal semnificativă l fn ultimele 
trei luni, din cele 4OR7O de tone de 
bombe lansate asupra R. D. Vietnam, 
jumătate au avut drept țintă digu
rile. '

Ața cum am constatat Insă sl la 
Nam Sach, poporul vietnamez Iți' 
mobilizează toate energiile pentru 
respingerea agresiunii. Fisurile . pro- 
vdcate digurilor sini remediate ctrro- 
pldltnte de săteni șl de militari, rar® 
veghează zi șl noapte, apărin^u-țl cu 
erplsm Dăsnlntul pntrlel. Iar stfivila-

CORESPONDENȚA 
DIN HANOI

din Hanoi șl locuințele muncitorilor 
acesteia, lovite grav In cursul mal 
multor raiduri aeriene ; cartiere în
tregi din portul Hoifong „arate* pur 
și simplu de bombardierele stra
tegice „B-52“. Șl pretutindeni, pe 
lingă distrugerile materiale, nenumă
rata victime omenești.

Nu avem insă timp de reflecți!. Se 
aud strigăte de avertisment : „May 
bay my ! May bay tny r („Avioane 
americano, avioane americane"). Co
legii vietnamezi ne îndeamnă să ne 
adăpostim la baza digului. Unii dau 
cura sfatului, alții rârnin sus pe dig. 
Peste dteva clipe, porțiunea de dig 
de aproximativ 2 kilometri, pe care 
o străbătusem, devine ținta unul 
masiv atac aerlon. O formație de 
cinci avioane de vlnătoare șl bombar
dament „Phantom" se află deasupra 
noasteă Avioanele îneerculesc zona 
și revin din față, pe o direcție per
pendiculară cu digul. Vuietul mo
toarelor se amplifică șl avioanele 

" depășesc digul in zbor asurzitor. A- 
proape simultan, explodează șl bom
bele lansate. Trombe uriașe de mil șl 
de fum răsar la numai clteva wute 
de metr! depărtare. Urmează ano! un 
nil val. de 12 avioane. Bombele cad _------ . ...
tot mai aproape de tronsonul de dig ral uman este de itestri^uns,! 
pe care meftesem cu' zece minute __
mal Înainte. O uriașă perdea de fum Emil GEORGESCU

Cancelarul W. Brandt despre 
unele aspecte ale politicii R.F.G.
BONN 7. — Trimisul apeclal Ager- arătat, la continuare, că a primit „cu 

preș, Vaslle Crișu, transmite : După Interes pozitiv" faptul că șl opoziția 
cum s-a anunțat, cancelarul R.’ F. a se pronunță pentru alegeri anticipatecum s-a anunțat, cancels__
Germaniei, Willy Brandt, o făcut du
minică; la Bonn, o declarație, consa
crată unor aspecte ale politicii In
terne și externe a guvernului veat- 
german. Brandt a subliniat hotărlrea 
fermă a coaliției guvernamentale de 
o organiza noi alegeri tn acest nn. 
„Prin alegerile anticipate va trebui 
creat un raport majoritar clar In 
Bundestag, a precizat el, arăllnd că, 
după părerea sa, data de 3 decembrie 
intră In considerare ca ultim termen 
al desfășurării alegerilor. Brandt a

Ultimele comunicate sosite din Mozambic anunjâ o intensificare o luptei 
de eliberare națională. Puternicele atacuri ale armatei de eliberare a 
FRELIMO provoacă pierderi grele irupelor colonialiste portughezo'. In fo

tografie : Un nou detașament al patrioților mozambic'ani

agenda jde presă transmits
Lucrările celui de-al 

IV-Iea Congres internațio
nal de biofizica au lncePut lunl 
dimineața la Moscova. Participă -oa
meni de știință din 42 do țări ale lu- 

imilj printre care Bulgăriți, .Câfia&ii 
laitaf’ IugSlavîaH Jaimnla?''Potonim 
Statele, .-Unite. Suedia; . Ungaria, 
U.R.S.S. Din țara noastră Ta parte un 
grup de oameni de știință In frunte 
cu prof. unlv. Vasllc Vasilexcu, "șeful 
catedrei de biofizică a Institutului do 
medicină și farmacie din București.

rești se ridică la dțlvn.zecl dq metri 
înălțime, semn'că digul a'(ost din 
nou străpung do o bombă Trimisul 
agenției „Prensa Latina", care toc
mai Încerca să fotografieze efectul 
exploziei, & fost trlntit de suflu ta 
pămlnL Conslderlnd probabil opera
țiunea Încheiată, plloțll americani !și 
dirijează avioanele spre zona do sud 
a districtului. Pentru a constata dis
trugerile provocate, facem un ocol 
pe potecile co străbat prezărlile. Pa
gubele slnt mult mal jțrave decit cele 
ale precedentului bombardament. Di
gul este slrăpuris plnă la bază De o 
parte ți de elta a spărturii s-au pro- 

și a schițat principiile unul concept 
electoral al P.S.D., pe care 11 va su
pune dezbaterii canduceril Partidului 
sodal Democrat la sflrșltul acestei 
lunL

în legătură cu relațiile dintre R.F.G. 
și R. P. Chineză, cancelarul vest-ger- 
man a arătat că guvernul federal a 
depus eforturi in direcția unei Îmbu
nătățiri a relațiilor dintre țara sa și 
China încă înainte ca’ președintele 
Comisiei de pollliră externă o Bun- 
destagulul, Gerhard Schroeder, să 
întreprindă călătoria sa la Pekin.

I. ■
loc o Intllnlre cu delegația Partidului 
Comunist din Luxemburg, condusă de 
Dominique Urbany, președintele par
tidului. Reprezentanții P.C.U.S. și al 
P. C. din Luxemburg nu reafirmat 
MIR&smu 
marea Însemnătate a conferinței par
tidelor .comuniste șl muncitorești din 
țările europene. -care a avut loc In 
Paria. Delegațiile celor două partide 
s-au pronunțat in sprijinul cauzei 
drepte a popoarelor arabe, care luptă 
pentru Instaurarea unei păci trainica 
și echitabile in Orientul Apropiat.

în cadrul festivităților prile
juite de cea de-a B-a aniversare 
a creării morincl mill taro cuba
nezo au avut loc, la Havana, o 
paradă militară și o adunare 
festivă consacrate acestui eve
niment Raul Castro, ministrul 
forțelor armate revoluționare, a 
trecut in revistă, dc la bordul 
Istoricului iaht „Grnnma", uni
tăți ale marinei militare, apoi, 
In cadrul unei scurte alocuțiuni, 
a felicitat pe ofițerii șl ostașii 
marine! militare pentru succe
sele dobthdlte In pregătirea de 
luptă și politică.

Secretarul general al Par
tidului Comunist din Cana
da, William Kashtan, care (ace « 
vizită , la -Havana, • fost primit. de 
Carlos Rafael Rodrlguez, membru al 

'Secretariatului C.C al P. C, din Cuba. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire prietenească.

Zborul de încercare ai 
primului avion de serie de 
tipul „TU-144", ™re 8 reuîit 
!.J atingă viteza de aproape 2 5OT km 
pa oră, a avut loc In U.R.S.S. — re
latează ziarul „Prnvda*. Avionul, rea
lizat de Biroul de proiectări al cu
noscutului constructor de avioane 
Tupolev, are o capacitate de 110 
locurL

Electoratul panamez 
prezentat, duminică. In fața urnelor, 
aleglnd 505 reprezentanți al tuturor 
păturilor sociale din țară, care se vor 
întruni In următoarele două săpiă- 
mini pentru a alege pe președintele 
șl vicepreședintele aceste! națiuni de 
1.3 milioane de locuitori. Referlndu-se 
la modul In care cetățenii s-au pre
zentat la vot, Omnr TorHJos. șeful 
actualului guvern de la Cludnd de 
Panama, a declarat ziariștilor că este 
foarte satisfăcut

Crearea Consiliului suda
nez ăl poporului n fosl anunțată 
Intr-un decret, semnat de către pre
ședintele Gaafar c!. Numelry — re
latează agenția M.EN. Printre atri
buțiile noului organism se numără 
redactarea proiectului de constituție • 
șl adoptarea legilor.

ii! sicriul California ® u A ’ 
au fost arestați 37 da membri al sec
tei „Fraternitatea eternă a iubirii", 
care introduceau lunar • In Statele 
Unite 503 kg hașiș.

® Intîlnirile ministrului de 
externe egiptean cu secreta
rul general al O.N.U. ;i cu 
mediatorul O.N.U. in pro-, 
blema Orientului Apropiat 
® Declarațiile ministrului de 

externe israelian

NEW YORK 7 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Egiptu
lui, Murad Ghnleb, s-a Intllnlt duml-
nlcă la New York cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wnidhelm. Purtă
torul de cuvint al O.N.U. a declarat 
că, in cadrul convorbirilor, s-a proce
dat la un tur de orizont asupra unor 
aspecte generale ale conflictului din 
Orientul Apropiat în aceeași"zl, șeful 
diplomației egiptene u avut o între
vedere cu mediatorul O.N.U. In pro
blema Orientului Apropiat, nmbasn- 
dorul Gunnar Jarring. Nu au fast co
municate amănunte In legătură cu 
subiectele nbordate In timpul acestor 
convorbiri.

Luni, ministrul de"externe egiptean 
a plecat spre Georgetown (Guyana), 
pentru a participa ta reuniunea mi
niștrilor de externe al țărilor neali
niate.

.7 ‘ '■ : :T
TEL AVIV 7 (Agerpres). — în ca

drul reuniunii do duminică a guver
nului Israeltan, ministrul de externe, 
Abba Eban. a evocat recentele Între
vederi pe care reprezentantul Israe
lului la Națiunile Unite, Josef ,Te- 
kooh,- Ic-a avut cu mediatorul O.N.U. 
In Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring — transmite agenția 
France Presse. Șeful diplomației Js- 
raellene, menționează agenția, a de
clarat „că nici o propunere nouă nu 
a fost făcută În cadrul acortor între
vederi" și că Josef Tekoah a reafir
mat poziția guvernului Israelian de 
respingere a condițiilor formulate In 
memorandumul mediatorului O.N.U 
din 8 februarie 1971.

Ls LSmauo! a acut loc inau
gurarea celui de-al IV-lea Fetti- 
val r.rtiillc intema(lonal, in pre
zența ministrului incdfdmțntulhl 
al Republicii Cipru, a unor țeji 
de misiuni diplomatice, oficiali
tăți, oameni de cultură fi a unui 
iftUtaitlM public. Anzambjâljldl'- t 
clorlc „Căluțul", din Scorniccfti- I 
Olt. care'iarllcipă la âcist fesii- .

5;"s:.y yas 
populare românești. Spectatorii 
au apreciat călduros virtuozita
tea interpretării fi frumuiefea 
dansurilor ji a costumelor ro
mânești.

Li Sien-nien, ^ceprcm>« ai 
Consiliului de Stat ni R. P. Chineze, 
a primit delegația ' Băncii Centrale 
Coreene st a Băncii de Comerț Exte
rior din R. P. D. Coreeană, care face 
o vizită In R. P. Chineză, anunță 
agenția China Nouă.

La Sofia su tecepu*- ,unl<eon- 
vorblrlle oficiale dintre o delegația 
de partid și guvernamentală bulgară, 
condusă de Penclo Kubadlnskl, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, șl o delegație 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Democratice Populare a Yeme
nului, condusă da Abdel Fattah Is
mail, secretar general al C.C. al 
Frontului Național, membru al Con
siliului Prezidențial, Informează 
agenția B.T.A.

Situația din Irlanda 
agravat din nou, brusc, In noaptea de 
duminică spre luni, dnd s-au Înre
gistrat numeroase șl ample ciocniri 
Intre elemente apnrțlnlnd minorită
ții catolice șl forțele militare brita
nice. în cursul Incidentelor, doi sol
dați britanici și un civil șl7au pierdut 
viața, tar numeroase persoane eu fost 
rănite. >

Compania petroliera bra
ziliana „Petrobras" •faîl au- 
torizată, In baza unul acord semnat 
duminică Ia Bagdad, să efectueze 
prospecțiuni petroliere In sudul șl 
centrul'Irakului, tn contul companiei 
naționale irakiene de petrol (C.N.I.P.) 
— anunță agenția Franco Presxe.

In cadrul popularei emisiuni 
„Călătorii turistice", postul de 
radio Italian a transmis, dumi
nici, un program de circa o oră 
consacrat României. Prezenta
rea. făcută de Giuliana Jodlce 
șl Araldo Chlerl. a înfățișat as
cultătorilor Italieni principa
lele obiective turistice din Ro
mânia, „țară deosebii de fru
moasă șl Interesantă, ospitali
eră. cu un popor destoinic, op
timist ți plin de voioșie". Emisi
unea a relevat, in special, punc
tele turistice din București, de 
pe litoralul Mării Negre șl Delta 
Dunării, precum șl originalita
tea stațiunii Poiana Brașov, a 
locului Ursu de la Sovala, a 
mtnăslirllor din Moldova Șl a 
Muzeului salului din Capitală. 
Totodată, s-au evidențiat as
pecte ale relațiilor tradiționale 
de prietenie, dintre popoarele

Ședința Prezidiului C. C 
al P. C. din Japonia

Tclsuzo Fuwa, președinte e!TOKIO 7. — Corespondentul Ăger- 
pres, Fi. Țulu, transmite : La Tokio 
a avut loc ședința Prezidiului C.C. 
al ’ P.C.J., In cursul căreia Kenjl 
Miyamoto, președintele prezidiului, 
a prezentat un raport asupra activi
tății depuse de prezidiu de la ședin
ța precedentă șl plnă in prezent, 
lnsisUnd asupra evenimentelor pri
lejuite de semicentenarul partidului, 
organizarea de către P.C.J. a simpo
zionului teoretic Internațional, desfă
șurarea campaniei pentru întărirea 
construcției de partid, pregătirea In 
vederea alegerilor generale viitoare, 
a mișcării Împotriva bombelor ato
mice șl cu

TOKIO 7. — Corespondentul Ag 
preș transmite : Luni s-au d 
chia la Tokio lucrările celei de-a 
44-a Convenții naționale a Consiliu
lui General al Sindicatelor din Ja
ponia (SOHYO). Reprezentanții celor 
4 2MI (TOO de membri, .grupați In 63 
de uniuni sindicale afiliate la SOHYO 
— cea mai mare centrală sindicală 
niponă — vor dezbate, timp de cinci 
zile, programul de acțiuni economice 
și politice pe următoarele 12 Iun! și 
vor alege noile organe conducătoare.

După deschiderea Convenției au 
rostit cuvinthri de salut Makoto Ichi
kawa. președintele SOHYO. .Tomoml 
Narita, președintele P.S.J., Itaru Yo-

LIMA 7 (Agerpres). — Comisia Po
litică a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Peruan a dat publici
tății o declarație In care apreciază 
.poxltiy mcUvlțateat rdesf ășurală (flb (,gU“ 
vern .’In cursul anului trecut. Dqcu-; 
mehtul; publlcat'de ziarul 
exprimă sprijinul față de declarația 
fficută/de președintele țării, Juan Ve
lasco Alvarado, privind hotărlrea de 
a crea in Peru „un sistem social de
mocratic, cu deplina participare o 
poporului" șl in care rolul principal 
In economie să revină proprietății 
obștești asupra mijloacelor de pro
ducție. . „Un asemenea curs trebuie 
să fie sprijinit cu fermitate de toate 
forțele progresiste din țară. Partidul

GUAYAQUIL 7 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Ecuador a dnt publicității, la 
Guayaquil, un comunicat In care con- 
■damnă campania dusă de reacțlunea 
locală și cercurile imperialiste împo
triva programului de ..transformări 
soclal-econoralce Inițiat de guvernul 
ecuadorian. Documentul denunță, în
deosebi, hotărlrea adoptată ,de asocla- 
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ITALIA

ROMA 7. — Corespondentul Ager- 
pres, N. Pulcea, transmite : Luni 
dupfi-amlază, la Palatul Congreselor 

lucrările 
Partidului

din Roma, s-au încheiat 
Consiliului Național al 
Democrat-Creștin, care a dezbătut so
luția dală crizei de guvern prin for
marea cabinetului Andreotti șl n sta
bilit data viitorului congres al P.D.C. 
în baza raportului prezentat de către 
secretarul național al P.D.C., Forlani, 
au avut loc animate discuții la care 
au participat majoritatea liderilor de- 
mocrat-creștlnl, inclusiv primul înl- 
ntsLru. Din cuvintărlle rostite de re
prezentanții diferitelor curente ale 
P.D.C. rezultă că „stingă" democrat- 
creștină, care reprezintă circa 30 la 
sută din membrii Consiliului Națio
nal, continuă să considere că soluția 
dată crizei politice, prin formarea ac
tualului guvern de coaliție, no eon

român șl italian, s-au făcut a- 
precierl elogioase asupra vieții 
noi pe care o duce in prezent 
poporul român.

fn cadrul emisiunii au fost 
citite versuri de Mibal Emi- 
nescu și Tudor Arghczi, au fost 
transmise cinteee populare șl 
muzică ușoară românească.

Prima ediție a Festivalului 
muzical internațional de Ie So
rento (Italia) s-a Încheiat prin 
două concerte susținute de or
chestra simfonică a. Radlotcle- 
vlzlunll române. Sub bagheta 
lui Iosif Conta, cu concursul 
soliștilor Ion Volcu (vioară) șl 
Fausto Zadra (pian), ambii în- 
tr-o excelentă dispoziție Inter
pretativă. au fost executate lu
crări de Enescu, Pognnlnl, Bee
thoven, FelLx Mendelsohn-Bar- 
tholdy, ’Mozart șl Richard 
Strauss. 

cretariatului1 C.C, a prezentat un ra
port asupra situației politico Interne 
după formarea noului guvern nipon, 
Iar Harushlge Matsushima, membru 
al Biroului permanent al Prezidiului 
C.C., a prezentat un raport asupra 
mișcării de masă.

K. Miyamoto a tras concluziile, 
subliniind Învățămintele -necesare 
activității viitoare pentru construc
ția de partid șl alegerile generale.:

Atit rapoartele, cit șl concluziile e- 
«upra dezbaterilor au fost aprobate 
de prezidiu In unanimitate.

nehara, membru a! Prezidiului C.C. 
al, P.C.J., Ryokichl Mlnobe, guverna
torul orașului Tokio, și Maklishlrp 
Abe, președintele Federației Sindicat 
tejor Independente (ChurlLsu Roren). 
Secretarul general al SOHYO. Shogo 
Okl, a prezentat apoi raportul asupra 
activității sindicatelor in intervalul 
scurs de la Convenția precedentă, 
subliniind, In mod deosebit, acțiu
nile Întreprinse in cursul campaniei 
do primăvară din acest an șl sarci
nile ce revin centralei șl uniunilor 
afiliate, In vederea intensificării 
lupte! revendicative și politice in 
următoarele ofensive de toamnă ti 
primăvară

Comunist Peruan consideră drept 
cea mai importantă problemă desfă
șurarea procesului democratic In țară. 
Cele mai mori eforturi trebuie să fia 

to lîtllffă -•eonsccvcntă ■!»- 
Roțriv.aAmpffrlalismylul ?i oligarhiei". 

Documentul relevă necesitatea na
ționalizării marilor Intreprlndcrbml- 
nlere, de pescuit, a companiilor de 
comerț, a băncilor, apreciind că, fără 
aceasta, nu so poate înainta pe ca
lea dezvoltării necapltaliste a socie
tății. în Încheiere, Comisia Politică 
a P. C. Peruan cheamă poporul să-șl 
consolideze unitatea șl bA contribuie 
prin toate mijloacele la realizarea 
procesului democratic In Peru.

democratice în Ecuador,

țla marilor proprietari funciari pri
vind scutirea latifundiarilor de Impo
zite șl de taxe la creditele obținute.

Comitetul Central al Pnrtldulul Co
munist din Ecuador cheamă toata 
forțele progresiste din țară să șa 
unească pentru a zădărnici orice ten
tative ale reacțlunil da a împiedica 
realizarea procesului de transformări . ... ... .. ............................. *;•: ,ți>

Blitule calea corespunzătoare pentru 
a se face față cu succes ansamblului 
de probleme pe care le înfruntă In 
prezent Italia, că este de dorii reve
nirea, ell mal curind posibil, ia alian
ța de centru-slînga cu Partidul So
cialist.

Aprecieri ale senatorului

McGovern asupra 

situației economico 

a S. U. A

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Să- 
natoiul George McGovern, candidatul 
Partidului Denrțpcrat In alegerile pre
zidențiale, a criticat actuala politică 
economica a Administrației, nrătlnd 
că nivelul șomajului șl deficitul ba
lanței comerciale nu crescut în ulti
mii uni, Inflația s-a accentuat, Iar rite 
mul producției a scăzut Numărul șijf 
merilor — a spua McGovern — a rpii- 
rit de la 3,5 la sulă la 3,3 la sută 
din totalul populației apte de muncă, 
Iar ritmul de creștere a producției pe 
cap de locuitor a scăzut la"1.3 la sulă 
anual. Reterindu-se la faptul că de
ficitul balanței comerciale a S.U.A. a 
depășit, anul trecut 2 miliarde de do
lari. senatorul democrat a subliniat că 
„un asemenea bilanț nu n mal fost În
registrat din anul 18®B".

McGovern a apreciat că actualul 
program economie american duce la 
înrăutățirea situației materiale a 
populației șl creează condiții favora
bile creșterii veniturilor marilor mo
nopoluri. El a aflrmnt că. In cursul 
anilor 1070 șl 11771. a crescut numărul 
familiilor mnerirane cu venituri care 
nu ating „nivelul minim" stabilit ofi
cial.
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