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CU DOCUMENTELE CONFERINȚEI

NAȚIONALE PE MASĂ DE LUCRU

Citim în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Conferința Națională a partidului :

,,Realizarea unei productivități superioare necesită 
nu Intensificarea clorfalul llzic, ci a muncii de concepție. 
In vederea extinderii mecanizării șl automatizării, apli
cării proceselor tehnologice moderne. Se impune, de 
asemenea, să lie luate măsuri pentru creșterea calliică- 
ril muncitorilor, trecerea la lucrul pe mai multe mașini. 
O deosebită atenție trebuie acordată Întăririi disciplinei 
in muncă, respectării riguroase a regulamentelor de or
dine interioară, asigurării condițiilor ca Hccâre lucrător 
să lolosească In mod eficient Întregul timp de lucru. Va 
trebui să ne preocupăm în mai mare măsură de asigura
rea unui raport just intre numărul celor care lucrează 
nemijlocit în producția materială — acolo unde se cre
ează bunurile materiale, adevărata avuție națională — 
șl numărul celor,_____ _______ __.* ocupatf în alte activități șl care se menține ncjusiiilcai de măre} aceasta este o problemă ian 
damentaiă a dezvoltării societății noastre socialiste'.

în legătură cu cîteva din acest® sarcini și 
probleme, publicam în pagina a lll-a o ampla 
anchetâ a „Scînteii' în unități productive din 
Brașov, București, Pitești și Sighetu-Marmațlei.

Principalul 
nu este 
numele...

. Du pi „o si de vară plnd-n 
ieară“, cum spune balada. In 
care străbătusem zeci de kilo- 

'-•y metri printre grlne, mirifti. la
nuri de porumb fi floarea-soa- 
reluî, am poposit, ca de fiecare 
dată clnd ml-a fost In drum, la 
casa unui'om, tatăl. bătrln al 
unul cunoscut. Să-l mai întreb 
de sănătate ți, cum n-am scă
pai niciodată ufor, să mai 
răspund ta firul lui lung de in- 
trebări despre rosturile din țară, 
despre cele de-afară, cit ni 
pricep.

Tatdl Mtrin e tra fel de a 
zice, pentru cd cel dc-al doilea 
termen, adjectivul, cu toți, cei 
60 de ani ci omului,' nu se prea 
potrivește.- Se lăsase scara ji 
omul nu venise încă din clmp. 
„Ața-i el, n-are astlmpdr. sl 
doar e biffln — imi spune. so- ■ 
(4a. Că-i mai rlc ji cu ;măi, 
omule, te jcoli cu noaplea-n 
cap ți nu-fl ajunge toată ziua. 
Mai las-o focului de treabă. mai 
câbovejte ți pe-acată. Dar nu-i 
chip sd te-nțelegi cu el. De clnd 
l-au ales ,Jermer“ sau cum le 
slce la cel de-du o fermă fn. 
primire e și mai si. Dar mai 
stafi, că trebuie el să pice. Că-l 
mai caută lumea, «vin cu tre
buri. Și cind vine, seara numai 
de'mdnlncă fi începe cu hirtiile. 
Si vorbețle cile o dată ți sin
gur. Că alde cutare trebuie să 
meargă mline nu stlu unde, că 
âlălaJt In altă parte ți uite-ata 
II prinde miezul nopții: l-am ris 
odată : mai culcă-te. mdi omu
le, cd a citrica se crapă de dud. 
Si, țlLl, era gata-gata s-d paf. 
-Tu să-mi dai pace, auritu-m-ai ? 
— s-a răstit la mine. Știu eu 
clnd să md odihnesc. Că au știu 
de Ia tain o vorbă, tfi lin om , 
la cnre-1 place munca ponte '" 
dormi în trei ceasuri cit un le
ne? Intr-o noapte întreagă ți o 
juma de zi la un lac...»/

...Ar mai fi de spus doar că 
am plecat înainte de ari reve
dea pe acel om. Se înnoptase de 
mult.

Numele nu l-l spun, că s-ar 
supăra foc. Și, In definitiv, nici 
nu este important numele, ci 
prilejul de meditație. de reflec
ție, de comparație.

Mai ales de comparație.

Alexandru BRAD

Cu mult înaintea termenelor
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul „Scînteii'’, C. Soci). — 

■Fp' platforma Industrială din Tirgovlște, constructorii 
din cadrul .grupului de șantiere, muncind fără preget 
pentru Îndeplinirea angajamentului asumat de a scurtă 
durata normată de execuție b lucrărilor cu cel puțin 
un trimestru; fac In aceste-zile bilanțul-primelor reali
zări. La șantierul nr. 1 oțelărle, după cum,ne relata 
lnglnerul-șef, Gbenndle Medeanu, lucrările de construc
ție a fabricii de var, secția ardere, care va,furniza ma
teriale oțelărillor electrice 1 șl 2, nu fost terminate cu 
43 zile mal devreme față de angajamentul asumat. La 
stația.tehnică a platformei Industriale — triajul — for
mat din 8 linii de cale ferată, pe o lungime de 3 km, se 
fac In aceste zile recepțiile, In avans față de grafic cu 
aproape un an. Terminarea lucrărilor dă posibilitate 
beneficiarului — Uzina de oțeluri aliate — să Înceapă 
școlarizarea personalului de exploatare șl să folosească, 
pentru montajul utllajeior tehnologice, eălle ferate 
uzinale, redudnd astfel cheltuielile de transport Tot 
in avans cu aproape un ari nu fost date in exploatare 
și cele două canale colectoare de ape pluviale care 
străbat, oțelărllle electrice nr. I șl 2 de la. un capăt la 
celălalt. La șantierul nr. .4, constructorii atelierului de 
confecții metalice au realizat o economie de 1 500 kg 
electrozi șl 240 tone laminate șl tablă, ceea ce echiva
lează cu angajamentul pe întregul an. Aid, pentru 
primă dată, s-nu realizat cu forțe proprii construcții 
metalice de mare complexitate — stiipli de ia lami
noare, pene,'ferma, platforme, Închideri da hală — cu 
un volurri total-de peste 420 tone.

■

De menționai că aceste pTCoeupărl slnt Însoțite da 
măsuri concrete pentru creșterea indicilor de folo
sire a utilajelor aflate In funcțiune. Totodată, o im
portantă deosebită se acordă asimilării unor noi pro
duse șl tehnologii de fabricație. Chiar In aceste zile, 
premergătoare sărbătoririi zilei de 23 August.- colec
tivul de alei a pits la- punct o nouă ț! modernă 
tehnologie In vederea obținerii cartoanelor vlnllfzaie.

BISTRIȚA (Corespondentul „Scînteii*1. Ion Angliei). — 
La fabrica „Neltex" din Bistrița, care a intrat par
țial In funcțiune in primul trimestru ol acestui an, 
s-au confecționat plnă acum,- peste plan, mal bine 
do 40 OM mp textile nețesute. Hotărlțl să pună In func
țiune acest nou obiectiv Industrial jn întreaga capa
citate Înainte de termenul stabilit prin planul de 
stat, muncitorii, inginerii șl tehnicienii de old lucrea
ză In aceste zile in ritm Intens la doflrtilivarea proce
sului de fabricație la agregatele nr. 0 șl 7, cu care se 
confecționează trei noi produse : clinor alb, suport pen
tru tapete și suport pentru mâse plastice, articole 
deosebit de solicitate. In; Industria automobllalor șl 
a bunurilor de consum. Probele tehnologice la aces
te ultime două cnpadtățl de producție ale fnbrlcll 
au intrat fn fază finală cu un avans do peste 50 de 
zile. Acest fapt va asigura punerea In funcțiune a aces
tei fabrici, Ia întreaga capacitate, in preajma zilei de 
23 August, mal devreme cu b lună șl jumătate față de 
termenul planificat.

Autoutilarea sporește potențialul
Se extinde lucrul la mai multe mașini

productiv

__ ____  ,r_ ___ , plină, construcție 7 localul
forestier; format din'12 sâli de dasâ, 2 câmine și o mo

dernă salâ de sport

Pe platforma industrială Pipera șe află. in 
Grupului școlar,-r

In ziarul de azi
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LICEULUI DE CULTURĂ GENERALĂ
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IN SCOLI PROFESIONALE Șl PENTRU UCENICIE 
LA LOCUL DE MUNCĂ

PIATRA NEANT (Corespondentul „Sdnteli", Ion 
Manea). — Evaluarea profundă-șl responsabilă efec
tuată de colectivul fabricii de htrtie. „Comuna din 
Paris" din Piatra Neamț asupra resurselor de care 
dispune a dus la concluzia certă că sarcinile aeiua- 
lulul plan cincinal pot fi realizate In 4 ani și 0 luni. 
De la începutul anului și plnă In prima decadă a lunii 
august;ș-au obținut'peste plan 332 tone de htrtie 
•ți cartoane, iar nivelul planificat r1 productivItăUI 
muncii a fost depășit cu 3 Ia sută. Șl In continuare 

-Rapacitatea și inițiativa acealdi colectiv slnt îndrep
tate spre, asigurarea de noi condiții materiale ș|: te.h- 
rilco-orgăiilratorice, nebeâare înfăptuirii, planului cin
cinal înainta do termen.'Astfel, in cadrul acțiunii de 
autoutUare se lucrează Intens la realizarea/ uneljmnșlnl 
pontau producerea -cartoaneîof dure, ‘ care" va' permite 
sporirea Caipael tățîl productive a fabricii cu 3®—400 
tona • cartoane anual, fără nici un efort de investiții. 
Se află In curs do instalare o mașină ce va produce 
2 MO tone hlrlle pe an. ■

în vederea realizării sarcinilor actualului cincinal 
Înainte de termen, la uzina „Autobuzul" din Capitală 
slnt 'puse In valoare noi posibilități do sporire a pro
ductivității muncit, do utilizare mal rațională n forței 
de muncă. în acest 'context, preocuparea pentru tra
ducerea In practică a sarcinilor trasate la Conferința 
Națională a partidului s-a concretizat, printre altele, 
în extinderea lucrului la mal multe mașini. Astfel, In 
secția sculărie, patru muncitori lucrează simultan la 
cite două freze cu comandă program. La secția prelu
crări mecanice, doi muncitori șl-au asumat răspun
derea de a lucra In același timp la un strung automat 
șl la o mașină de rolult filet. In aceeași secție, trei 
strungari — Ion Tcchlță, George Gheorghe și Gheorghe 
lonescu — lucrlnd fiecare In die un schimb la trei 
strunguri automate, realizează , o .producție echivalentă 
cu aceea a nouă striingurL Peritfii ăislguratea cu cadre 
calificate a sectoarelor de muncă,' Iri toate cele trei 
®chlmburi<u.nneaz3..extinde lucrul., la mal multe 
mașini șl la un atelier dotat :cu strunguri revolver. 
Astfel, circa M. Ia sută din strungarii acestui ateilor 
vor putea lucra la alte locuri do muncă din uzină, 
unde este absolută nevoie do mundtorl cu Înaltă câ- 
HScare. .

Plecarea tovarășului

I.* întreprinderea agricolă de stat Buclnmenl, 
toate forțele au fost concentrate la pregătirea

Două sarcini de

Județul Ilfov, recoltatul griului s-a Încheiat Ia 12 Iulie, ob|lnlndu-se cite 3 210 isg Ia hectar.județul Ilfov, recoltatul griului s-a Încheiat la 12 Iulie, ob|lnlndu-se cite 3 210 Isg Ia hectar. Imediat 
viitoarei recolte. Arăturile, de vară au fost terminate pe toate cele 1500 hectare. Iar acum_tercnul_.se _d_iscu- 

icțio devenind un adevărat strat de grădină.

maxima

urgență în agricultură

RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚELE PRAHOVA, ILFOV
Șl TULCEA

IN PAGINA A ll-A

Foto : Gh. Vînlili

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitula, tovarășul Jeno -Fock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, împreună cu soția, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, și-a petre
cut concediul 
noastră.

înainte de 
fost salutat, 
vnrășul Ion 
membru al Comitetului Executiv.

de odihnă în tara

plecare, oaspetele a 
Ia Predeal, de to- 
Gheorghe Maurer,

a
1 ’ ■■ ' ' " ■■ ■ „i •

al Prezidiului Permanent al IC.C. 
al P.C.R.. președLntele Consiliului 
de Miniștri, împreună cu soția.

Pe aeroportul OtopenI erau pre- 
zențl Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef de 
secție In C.C. nl P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost prezențl Ferenc' Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, șl membri nl ambasadei.

(Agerpres)

AZI, PRIN TELEFON, DE LA SLATINA

@ Piesele muzeului erau doua mori, doua tâbâcăril, o cărămidă 
rie... și atîț o Marele asalt al forțelor energetice P „Zâcâmîn 

tul” neînscris în lista mineralelor
Cel ce încerca «fl expri

me înfățișarea socială a 
Slatinei, pentru ambițioasa 
„Enciclopedie a României" 
Întocmită In perioada ante-, 

. bellcâ. Iți muia paria in 
amărăciune și neputință 
ednsemnirid : „.-Slatina n-o 
puiul deveni un centru ca
pabil td neutralizeze'atrac
țiile ți influențele orarelor 
învecinate care II răpesc 
mare parte din posibiUta-' 
tea pe care ar acea-o de 
a deveni un ceniru econo- ț

ril, o fabrici de c&rdmidS 
jt țiglă*. Atlt. Ar putea 
sluji ca piese ale unul mu
zeu nl trecutului.

Dacă am vrea să situăm 
undeva pe harta țării lea
gănul cuvîntulul ..renaște
re" sau al noțiunii de tre
zire la o viață nouă, poate 
că am ezita dintre ntlten 
zeci șl sute de orașe șl

mic... Nu e de menționai 
nici un fel dc, industria de 
mari proporții. Șl nici In 
tilitor nu se poate întemeia, 
din Upsa materialului 
prim.. Acecați slabâ .r co
eziune o gătim fi in do
meniul otajil , spirituale" 
La capitolul „Economic", n- 
coeoși lucrare cuprinde ln- 
tr-o singură frază tot ce În
semna „Industria*" Slatinei' 
dinainte de război : „Două 
mori sistematice, o fcbricâ
de cherestea, două tdWcd- (Continuare în pag. o V a)

Ioan GRIGORESCU

acum_tercnul_.se
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Clnd tractoarele

itinerarul legumelor veșted®

Blstrita-NMud,

Costul

Palatul politico-administrativ din Botoșani

consum

-- -------------- ---------------------------------

in vitrina sau urmărind

SClNTEIA — simbâtă 12 august 1972,

Ponorului

cheiate cu această unltnto 
de beneficiar. Iată ce ne-a spus ln- 
ginerul-șef al cooperativei agricole 
Tirgîorul Nou. Stere MaJcan : „Am 
primit comandă expresă ca luni (7 
august) să recoltam circa 2.5 tone 
do roșii, castraveți, ardei și altele. 
Am mobilizat toți oamenii la lucru, 
Incit să fim gala atunci clnd vine

■"dacei l-a dat cele 
i ciocolate amărui, 

cruciulița cu lănțișor 
de aur șl a rugat-o să 
se roage să ■găsească 
pentru nstă-seară bi
lete de tren pentru li
toral. Fata a primit 
ciocolata amăruie, a 
primit fără să sughiță 
și cruciulița, și lănțișo
rul, șl nu știm dacă s-a 
rugat or! nu, dar cel 
clrtcl nepieptănați din

tlvolor edili iar-gospo- 
dăreșli, construite piuă 
la 31 iulie a.c„ Însu
mează peste 32 milioa
ne de lei, cu 10 mili
oane mal mult declt 
In 1071. Programul a- 
doptat de Conferința 
Națională a partidului 
a dat un nou ‘ impuls 
străduințelor oameni
lor muncii din jude-

Dicino — modernul complex comercial din Tulcea

Complexul carstic Cetățile Po
norului din Munții Bihorului a 

ea !n- 
.1 I®57

In Județul Prahova, I.L-F.-ul, pre
țuind la timp legumele, după grafi
cele zilnice stabilite cu unitățile a- 
grlcble furnizoare, reușește să apro
vizioneze bine piața, magazinele. 
„Slntcm mulțumiți de conlucrarea 
cu C.L.F. Ploiești — ne spune bri
gadiera legumicolă Ioana Mărgărit 
de . la cooperativa agricolă -Bercenl. 
Toi' ce recoltăm, seara este încărcat 
și transportat de urgență spre piața 
din Ploiești". Același lucru ne-a fost 
relatat șl la cooperativa agricolă din 
Rlfov.

Cu totul altfel se prezintă situația 
în zona servită de C.LF. Cimpina. 
Aici se manifestă defecțiuni de or
din organizatoric, care determină o 
dublă nemulțumiră : cea a producă
torului, căruia 1 se depreciazâ marfa 
recoltată, dar nerldicatâ la timp — 
și cea a cumpărătorului, care nu gă
sește in magazine legumele necesare. 
O săptăminâ In șir am urmărit cum 
se desfășoară aprovizionarea cu le
gume șl fructe a văii Prahovei, zonă 
turistică. Am înregistrat nenumărata 
neajunsuri. La Bușteni, Azuga,-Poia
na Topului și Sinaia, vlnzătoarele de 
la centrale de legume oferă cumpără
torilor doar ceapă uscată șl dovlecei. 
Din ciad In clnd se aduc roșit, vinele, 
ardei grași, morcovi. Ele nu se gă
sesc însă dimineața, clnd au nevoie 
gospodinele, d cam în Jurul orei 16- 
11, Să fie determinată această 
situație do unitățile furnizoare ? Nu. 
Dimpotrivă, toate ceia opt coopera
tive ngricole care au contracte in

sa plina

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Sdnteii"

Rubricâ redactată do i 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenlii „ScinleH1

bașil de la serviciu, plăc
cei cinci nepieptănațl trei
din Pieptănari erau 
cineva. Doi ospătari 
de la restaurantul 
„Bfineasa Pod" li ser
veau. Bani la el — po
top. Dar ce, numai 
bani ? Mătușa celui 
(pină atunci) fără an
tecedente penale J mal 
avea in rasă și ceva 
aurllurL Deci la masa 
de Ia restaurantul

reproșuri, motivații - sar

lnlr-o teară, țoferul Verile 
Tite s-a abătut pe ta restau
rantul „Aurora” din Satu-Afare. 
A tras ta măsea citeva pahare, 
i-a urcat la volanul autocamio
nului a demarat spre drumul 
Batistului. Dar, cum mergea pe 
trei cărări, la punctul de con
trol un lucrător da miliție l-a 
invitat să oprească. Dumnealui 
a apăsat insă pa accelerator. A 
fost ajuns din urmă la o barieră 
de calc ferată. Si de astă dată 
insă, in urma unei „manevra®! 
in stil propriu, V.T. a reușit, sd; 
dispară. In cele din urmă a 
abandonat autocamionul fi... s-a 
dus linlftit actul!. Credea că Iu-! 
crătorul de miliție ii pierdute 
urma. După numai clteva mi
nute avea să constate Insă câ 
se înțelese. Identificat rapid, cri 
afutoD&^unlfiZelidd^detcctiv pirs 
pa urmele lui, el va suferi acum 
consecințele multiplelor irifrac- 
țiur.i lăvirțite. ' ■

Producția de ceapă este In acest 
an bună. Datorită condițiilor cli
matice din această vară, ea a ajuns 
la maturitate mai devreme. Iar uni
tățile agricole au trecut la scoaterea 
ci. Dar au Început să apară greutăți 
la livrare. Unitățile contractante nu 
mai preiau ceapa pe baza graficului 
stabilit, Ieri dimineață am vizitat 
întreprinderea agricolă de stat Bu- 
ciumenl, Județul Ilfov. Aici, Intre 
alte legume, s-au cultivat șl JOB ho 
cu ceapă. Producția este do 13 OM) kg 
la ha șl, in același timp, de bună 
calitate. în vederea recoltării la 
timp șl a reducerii consumului de 
forță de muncă manuală, cu spriji
nul specialiștilor din Departamentul 
LAS., au fost adaptate pentru scoa
terea cepei două mașini pentru re
coltatul cartofilor, 
muncii a crescut 
scurtă 
cu ceapă. -----
el se intlmpină greutăți. „Pină a- 
cum au fost livrate doar 240 
tone. A trebuit să grăbim recoltatul, 
cepei altfel ii dau ..mustățile" — 
spunea iov. E. Ștefănescu. inginerul- 
,șe£ al Întreprinderii. Magazinele Gos
tat șl LL.F.-U1 nu respecta graficele 
de preluare. Am dat marfa unde am 
găsii beneficiari, și nu după cum 
aveam Încheiate contracte. Totul se 
livrează Ia buna înțelegere. Or. pen
tru aceasta Iți trebuie să trimiți oa
meni. să plimbi adesea camioanele 
fără rost*.

Un caz izolat ? Nicidecum. Livra
rea cepe! constituie o problemă pen
tru multe unități agricole nu numai 
din judelui Ilfov, ci și din alte ju
dețe. Referitor Ia această problemă, 
tov. Gh. Mlnculescu. director gene-

din județul 
Consfătuirea

cu veșnicul concediu 
nl celor cinci „amici" 
cam neplcptAnnțt. Toc
mai cind ideea era să 
fie aruncată pe pietri
șul din parc, unul 
a din ce! fără an

emie penale) a 
zis :

— Eu am o mătușă 
care stă In Otopeni.

— E rudă cu aero
portul ? a întrebat 
unul cu antecedente.

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD

ral adjunct al Centralei de produc
ție, valorificare și Industrializare a 
legumelor șl fructelor, ne-a spus : 
„Preluarea' cepei, ca de altfel a tu
turor legumelor, trebuie să se facă 
eșalonat. Or, In unii conducători de 
unități agricole exlslă tendința de a 
recolta cil mal repede toată ceapa. 
Este urcată în camioane ș! trimisă in 
I.L.F. să ne... spălăm no! pe cap cu 
ea. Nu mai vorbesc că o Încarcă cu 
furca, fără nici o sortare. Cu toate 
acestea, am luat măsuri in vederea 
grăbirii preluării șl inmagazltiărll ce
pei. De asemenea, o cantitate de 
W 0©9 tone va fi dată In deshidra
tare".

După cum se vede, greutăți pro
voacă utit unitățile producătoare, cit 
și Întreprinderile contractante. Esen
țial .este să fie luate măsuri pentru 
ca producția de ceapă să nu se de
gradeze din punct de vedere calita
tiv. în acest scop, trebuie Întocmite 
grafico de livrare bine socotite. 
Ploile din ullima vreme au creat 
condiții ea plantele să-și relneeapă 
vegetația. De aceea, ceapa trebuie 
recoltată mai devreme. Bineînțeles, 
conducerile unităților agricole trebuie 
să se Îngrijească de sortarea șl de
pozitarea el pe calități. La început 
trebuie păstrată In spații acoperite 
— in lăzi sau intr-un strat mnî sub
țire — șl numai după aceea să fie 
livrată. Este In Interesul unităților a- 
gricole aă livreze produse de" bună 
calitate. Pe de altă parte, Întreprin
derile de valorificare au obligația să 
preia și să depoziteze legumele In 
vederea păstrării lor In cit mal bune 
condiții.

Sortimente noi de bonuri

—itru seoa- 
pentru re-

’ Productivitatea 
foarte mult, în 

vreme s-au recoltat 70 ha 
însă la valorificarea

La ediția din acest an a Tlr- 
gului de mostre de bunuri do 
consum, Industria locală a jude
țului Cluj se prezintă cri o bo
gată gamă de produse Industria
le și alimentare. Printre acestea 
se află : garnituri și piese de 
mobilă, corpuri do Iluminat 
combinate cu sticlă șl porțelan, 
articole de uz casnic și gospodă
resc, rechizite școlare, articole 
de marochinărle. în acest an. 
unitățile industriei locale cluje
ne nu asimilat In fabricație un 
număr de 230 produse și sorti
mente noi, din care 150 sint în 
cura de livrare beneficiarilor. 
Dintre produsele noi rețin In 
mod deosebit atenția garniturile 
și piesele de mobilă cu linii mo
derne. multifuncționale și cu fi
nisaj superior, cum nr fi came
ra combinată ..Nora*, camera de 
zi ..Podiș", biblioteca ..Dana" șl 
scaunele tapisate .JLlra".

încă de pe acum se pregătesc 
noi sortimente pentru anul vii
tor. Multe dintre ele ae vor fa
brica In noile unități productive 
construite și date In funcțiune 
recent, cum ar fi secția a doua 
de covoare de Ia Gherla, «cctia 
de mic mobilier „Stil" in orașul

De la o vreme, Marin Camen, 
gestionar al magazinului mixt 
din comuna Breoenl (Olt), în
cepuse că-ți trateze citer.;1.: !n- 
Ir-un mod cel puțin ciudat. In 
loc să le cindd mărfurile pe 
care le avea în magazin, el 
le... împrumuta. Astfel, lui 
Gheorghe Plrțeoveanu i-a îm
prumutat o motocicletă marca 
IJ, iar altor consăteni mai mul
te costume de haine. Șl, dacă 
împrumuta pe alfli, de ce 
să nu ta împrumut fi pentru 
sine ? înir-o zi i-au trebuit r.:j- 
te materiale de construcție. In 
Sun acordeon ț.a.m.d. Pinii 

o venit ți ziua scadenței. 
De data aceasta nu va fi o sca
dentă obișnuită, ci uns... pe
nata I

..punctualitate" din partea C.L.F. 
Cimpina. La fel, la cooperativa 
agricolă Artceștl-ItahilvanS s-a cerut 
do 'către beneficiar să se recolteze, 
pe data de 10 august. 5C®0 kg roșii, 
dar n-au fost ridicate. Am ținut să 
aflăm părerea directorului Vaslle 
Talangî, de la centrul respectiv. S-a 
scuzat, dlnd vina po baza de aulo- 
transîport Cimpina. Ea este de vină, 
susținea interlocutorul, pentru că 
nu-și respectă obligațiile față da 
noi. ne trimite un număr mai mic 
de mașini șl șoferii nu sint discipli
nați.

— Dar cine socotiți că are obliga
ția să reglementeze aceste relații, să 
organizeze preluarea șl livrarea că
tre cumpărători a legumelor ?

— Evident, noi, ne-a spus directo
rul. dar vedeți, nu prea reușim...

— De ce nu cereți ajutorul între
prinderii. forul dv. de resort ?

— I-am cerut, dar ajutorul nu prea 
«s vede.

Directorul adjunct n! întreprinde
rii de legume șl fructe din Ploiești. 
Toma Mâner, cu mina pe Inimă 
ne spunea că nu a știut In
ce greutăți se zbat cel de la
Cimpina. întrebarea care se pune 
este : tovarăși: de la întreprindere nu 
au fost și nu sint curioși să afle sin
guri, doplaslndu-se pe teren, cum 
este aprovizionată populația cu legu
me șl fructe 7

Anul acesta, cooperativele agricole 
din Județul Tulcea au obținut cu 200 
kg mai mult griu la hectar declt n 
fost planificat „Această producție — 
ne-a spus ing. Victor Săvulescu, di
rector general adjunct la direcția 
agricolă Județeană este cu mult 
sub posibilitățile reale de rare dis
pun unitățile agricole 
nostru. întorși de la 
griului, specialiștii din flecare uni
tate au stabilit măsuri spre a ac asi
gura, Încă de pe acum, ‘toate condi
țiile pentru ca in anul viitor să se 
obțină producții sporite. în acest scop 
s-a făcut o mal judicioasă amplasare 
a griului după cele mal bune pre
mergătoare, s-a întocmit pentru fle
care unitate un plan de fertilizare 
diferențiată, se vor folosi numnl se
mințe cu Înalte Însușiri biologice șl 
culturale”.

După cum se știe, un factor de 
bază caro hotărăște producția de 
grlu II constituie efectuarea la timp 
și la un nivel calitativ superior a ara
turilor de vară, cit șl menținerea 4n 
stare corespunzătoare a ogoarelor 
plrta la semănat Din datele puse la 
dispoziție de direcția agricolă reiese 
că. In această privință, situația nu 
este prea burtă. Din cele 40 GOT hecta
re cile se vor cultiva cu griu de către 
cooperativele agricole, 42 UDO ha ur
mează după premergătoare timpurii. 
Pină la 10 august s-au arat numai 
2SBB3 ha, adică 70,0 Ia sută. Rfimlne- 
rea In urmă la executarea arăturilor 
se datorește slabei utilizări a parcu
lui de tractoare. Deși viteza zilnică la 
arături ar trebui șă fie de 3 500 ha, In 
realitate ea este mult mal mică. în 
Intervalul de la 7 la 10 august au fost 
arate numai 2 4OT ha, adică In medie 
BOT ha pe zl, ceea ce, evident, este 
foarte puțin.

Există unități care, organlzi ndu-șl 
bine munca și folosind din plin fle
care tractor șl flecare zi bună de 
lucru, au Încheiat arăturile pentru 
cultura griului. Așa sint cooperati
vele agricole Horin, unde s-au efec
tuat arături pe 1730 ha, Dorobanții 
— 6M ha, Jljlla — 700 ha, Iazurile — 
KH) tia ele. în alte cooperative însă 
lucrările abia au Început Bunăoară, 
cele din Babadng, Beșlcpe, Catalol, 
Poșta și altele mal au de arat, nu
mai pentru cultura griului, Intre 470

într-una din zile, I.H., res
ponsabilul brutăriei din comu
na Domnești (Argeș), se pregă
tea să aștearnă un strat de 
smoală In magazin anexă. A 
pus smoala fiarbă Intr-un 
cazan situat la dllvn metri de 
magazie șl, Intrind in Încăpere, 
a-turnat pe jos o oală cu ben
zină. Vapori! s-au îndreptat 
Imediat spre focul de afară și™ 
l-au adus In magazie I în urma 
arsurilor suferite, I.H. a fost in
ternat la spital, dar, cu tot tra
tamentul acordat de medici; nu 
a mai putut fl salvat.

Conducerea cooperative! meș
teșugărești „Timiș" din Timi
șoara lși propusese neapărat șă! 
modernizeze secția do sobe.; 
După Îndelungi șl mature chib
zuințe s-a căzut de acord că 
nlmbunăthțlrea radicală a 
muncii" In respectiva secție de
pinde de modul In caro se exe-, 
cută operația de Îndoire a ta-! 
blel. în consecință, secția a fost 
dotată cu o mașină de îndoit 
tablă marca „Atacant", in va
loare de 170 0®0 leL Dar do 
dnd a fost cumpărată, mașina 
stă nofolosltă. Pentru simplul 
motiv că șl acum necesitățile 
secției sint acoperite Integral 
de o altă mașină care a costat 
numai... 3 700 lei I Așadar, cei 
170 GtNJ lei au fost investiți In
tr-o simplă piesă de decor. O 
risipă pe care ne abținem să o 
comentam. Sperăm Insă că o 
vor face cu argumentele po
trivite organele de resort,

în lunile ce au tre
cut din anul 1072, la 
Blslrița-Năsăud s-a 
realizat o sultă de o- 
biecîive soclal-cullu- 
ralc noi „Printre cele 
mal Importante, ne 
spune tov. Lazâr Tă- 
nase, vicepreședinte al 
consiliului popular Ju
dețean, , se remarcă 
înălțarea n 10 cămine 
culturale, un dispensar 
uman, două grădinițe 
pentru copil, peste 2ffl) 
Băii de clasă si nume
roase magazine uni
versale. Asemenea o- 
blecilve au fost date 
In folosință In locali
tățile Rodea, Lechin- 
ța, Beclean, Ilva Mare, 
Monor, Bistrița Bir- 
gâulul,-Dumbrăveni și 
altele. Printre reali
zările edilitar-gospo- 
d&resU-ve»remarcă in

Pieptănari au găsit bi
lete pentru Constanța. 
Au cumpărat din gară 
niște sticle cu „Triple 
sec" șl „Fernet" și 
nepieptănațl, dar bine 
dispuși, șl-au început 
concediul. Binemeri
tata odihnă.

Au băut, au discu
tat st. ajungind In zori 
la Constanța, au cău
tat plnja cea mal „do
goritoare". șl-au cum
părat cite un slip șl 
cile o pereche de șlapl 
și intfi-i pe nisipul 
fierbinte cu vedere ta 
mare. Au făcut o plim
bare de vreo trei ore 
cu barca, apoi au luat

pus mulți ani în șir la gre 
cercare pe cercetători. în 
o expediție speologică se oprise I 
la un sifon subteran, nercușlnd ’ 
să escaladeze declt 23 metri din I 
pereții acesteia. 6 altă expe- I 
dlție, efectuată anul acesta de ! 
cercetători români și francezi, g 
escaladase Încă 35 de metri, ! 
dar fără a reuși aă urce Întreg 8 
peretele pentru a vedea dacă « 
peștera se oprește sau nu acolo. I 
Dh curlnd, Cetățile Ponorului | 
nu fost supuse unei noi cerce
tări. Da data aceasta, Incurslu- | 
nea, efectuată de un grup de I 
alpiniștl condus de maestrul e- " 
merit oT sportului la alpinism, ■ 
Emillan Cetatea, și dr. ing. Mihai I 
Șerban, de la Institutul de speo- | 
logie din Cluj, a fost Încunu
nată de succes. El au reușit să I 
escaladeze Întreg peretele sifo- I 
nulul, Înalt de 120 metri. La a- • 
ceasta altitudine au descoperit g 
dleva mici culoare șl săllțe, I 
care nu dau însă nici o jporibi- | 
litote de coborire Înapoi fa firtll . 
de apă. Astfel, explorarea sub- I 
teramă a Cetăților Ponorului | 
este practic Încheiată.

I

șl "M ha. Cum se explică această ril- 
mlnere In urmă" în primul rind,, 
datorită neeliberflrli In timp a teret 
nurilor destinate culturii griului. 
Pină în prezent, suprafețele desti
nate a fl cultivate cu griu, după pre
mergătoare timpurii, au fost elibe
rate doar In.proporție de 78 la suta, 
din care cauză In multe unități trac
toarele nu au front de lucru. Inii 
dteva constatări făcute la fața locu
lui.

Slntcm la criopnrativa agricolă 
Poșta. Vicepreședintele cooperativei 
ne spune : „Azi arăm ultimele 150 
ha pentru griu după In. Treaba este 
organizată In amănunt. O echipă dă 
foc glugilor de pale, un tractor îm
prăștie Îngrășăminte superfosfaUce, 
lor alte șapte oră". Cit de bine este 
organizată treaba, aveam să ne con
vingem la fața locului. Este ora 11. 
La tarlaua cu pricina nu găsim nld 
urmă de mașini de împrăștiat îngră- 

tlmp șămlnte, in schimb găsim șase plu- 
ara- guj.| iâ«ate In brazdă, fără tractoare, 

șl un singur tractor stațlonind, cu 
tractoristul dormind Ungă el pa nră- 
tură. „N-am ce face — explică trac
toristul Gheorghe Cojocaru. Terenul 
nu a fost fertilizat șl nu pot ara". Ce 
s-a intlmplat 7 Superfosfatul a fost 
transportat in cimp de cîteva zile, 
dar nu a fost Împrăștiat imediat. 
L-au prins ploile șl acum nu poale 
fi utilizat pină nu se usucă. ȘI ața, 
șaso tractoare nu pierdut o zi bună 
la arat.

La sediul secției de mecanizare a 
cooperativei ngricole Catalol 11 
găsim pe șeful secției, Dumitru 
Munglru. în curte stau 5 tractoare, 
iar cooperativa! mal are de făcut a- 
rălurl pe circa 300 ha. „Am merge 
mnl repede cu arăturile, spune șeful 
secției, dar pentru trei tractoare nu 
avem mecanizatori. Celelalte nu lu
crează ziua întreagă din lipsa fron
talul de lucru. Mai sint suprafețe ne
eliberate : Să ha cu fasole recoltată, 
dar nctreicrată, 10 ha cu cartofi și 
altele. '

Sint doar dteva exemple, eloc
vente insă pentru a forma o imagine 
n cauzelor care Împiedică buna des
fășurare a arăturilor in unele coope
rative agricole din județul Tulcea.

Aurel PAPADIUC

— Și eu cine mal 
stă ?

— Singură. N-nre 
nici cline.

Chestia asta cu cli
nele, adică lipsa de 
cline, ,I-a făcut pe ce
lălalt. cu antecedente 
paftale, să glndească 
șl mal adine. După 
adinei „săpături" a 
zis :

— Ce-nr fi să-i fa
cem o vizită ?

Dej șl cea de construcțU-utllaJe 
In orașul Cluj.

în vederea scurtări: timpului 
de asimilare a produselor noi și 
realizării lor la nivelul cerințelor 
și exigențelor cumpărătorilor, 
s-au organizat In mai multe în
treprinderi din Cluj ateliere do 
prototipuri și servicii de concep
ție și de cercetare, a căror preo
cupare principală este asimilarea 
unor produse care in prezent se 
importa. în acest scop au fost 
încheiate contracte și convenții 
de colaborare cu institutele de 
cercetare și Invățămlnt superior 
din Cluj, pentru asimilarea In 
fabricație a pastelor de bronz 
auriu, a sticlăriei cristal șl a 
unor produse chimice de mic to
naj.

Cele 10 Întreprinderi 01e indus
trie! locala clujene, care dețin 
o pondere însemnată In econo
mia județului, fabrică In pre
zent peste 2 Mă produso si sorti
mente. multe din ele cunoscute 
nu numai pe ptata internă, ci îi 
la export

Alexandra MUREȘAN 
corespondentul „Sdnteii"

Îndreptat spre Inten
sificarea lucrărilor c- 
dliitar - gospodărești, 
scurtarea duratei con
strucțiilor, reducerea 
prețului de cost al a- 
cnstora. în prezent, se 
continuă' construcția șl 
finisarea altor nume
roase școli, cămine 
culturale, dispensare, 
spitale, magazine u- 
niverMle. L-jcrârllc go 

idlnlțe tul că valoarea oblec- desfășoară Intr-un ritm 
dinamic, fapt ce va 
permite, conform unor 
calculo anticipative, 
să fie date In folo
sință, peste pian, di
verse obiective coctal- 
cullurale in valoare de 
aproximativ 13 milioa
ne de ieL

Ian ANGHEL 
corespondenta!

1 TSf,1Seii" ȘȘ?

șe poticnesc... in paie

— Nu-i prea primi
toare, s-a scuzat ne
potul măiuțli din O- 
topeni.

— Ne ducem cu™ 
.Moș ajunul". Dacă 
nu ne primește pe 
ușă, intrăm prin pod. 
Trebuie să aibă casa 
un luminator. îi luăm 
niște bani să avem de 
cheltuială și in prețul 
ăsta U trimitem și o 
vedere cu salutări de 
ta plaja „Trei papuci".

o masă copioasă la 
restaurantul „Pesca- 
rul", puțină promena
dă pe chel ®L„

A doua zl — zău, 
chiar a doua zi —cel 
cinci amid șl neplep- 
tănațl din Pieptănari 
n-nu mnl fost văzuți 
prin Constanța. Nici pe 
plajă. I-nu luat oare 
valurile ?

„.Nu. N-au mal fost 
văzuți la Constanța 
pentru că l-am văzut 
eu in sediul miliției 
sectorului 1 din Bucu
rești. Au fost adus! a- 
colo cu alltn grabă nu 
numai pentru că acolo 
era mal răcoare declt 
la Constanța, de tea
mă să nu facă Inso- 
lație...

Aici se încheie pri
ma pnrte a poveștii ce-' 
lor clrtcl „amid" pe- 
pieplâruițJ, dar pletoșl' 
din Pieptănari. care 
sa odihneau obosiți de 
prea multă odihnă In
tr-o zi In Parcul Li
bertății.

îmi pare rău, regret 
sincer că mi se Ivește 
prilejul să scriu des
pre asemenea nesăbu
ințe. De cei doi cu an
tecedente penale par
că nu ml se rupe 
nlîla Inima. îl căinez 
Insă pe ceilalți trei 
care nu aveau ante
cedente penale și care 
erau tineri, frumoși, 
volnici™

Părinți, care este 
anturajul copiilor 
dumneavoastră 1 Re- 
amlntlțl-le copiilor 
dumneavoastră pro
verbul cu mărul pu
tred. Nu întotdeauna 
răcoarea e de prefe
rat zădufului Am cu
noscut vreo elnd care 
ar putea s-o confirme.
MtllțA TANASE

TULCEAPRAHOVA
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Uzina de tractoare

(DE LA MINISTER PÎNĂ LA ULTIMUL ATELIER)

destul

lucrurile, dlrecto-reallsi

NIcolae MOCANII 
corespondentul „Scînteii1

Institut de proiectări 
senatul 
altfl speciali in to

probleme ale 
Dar, concoml- 
calculatoarolor 

t problema re- 
numărulul

de la 22 la 16 ; pro- 
mundi a Înregistrat

— lt,|

161, cit țl ale uzinei de mașini gre
le. Nu Inilmplalor a apărut aceas
ta anomalie. Deși centrala nre In 
componența sa numai 3 întreprin
deri, o teză de aprovizionare șl un 

. 1 • ■ 1, totuși; per-
ehnlco-admlnlstrallv. de 

îl administrativ

preluarea, în 
altelor activi

ties. Organizațiile U.T.C. din com
binat eu lansat o sado de Iniția
tiva : „Nici un tlnăr cu absențe 
nemollvate". „Minutul acuză".

greu să lucrezi Ia o asemenea' ma
șină. Omul devenea un automat. 
Acționam asupra manetelor de vi
teze șl avans, nu numai cu mil
uite, dur șt cu picioarele. După 8 
ore plecam acasă complot epui
zat.

Din cele relatate de Ioan De- 
leanu, acum, deși lucrează la două

program. Astăzi, linia carcase mari 
este un model. Nu no mal creează 
probleme. Capacitatea el de pro
ducție a crescut cu 30 la sută. Și 
aceasta" In condițiile scăderii nu
mărului do muncitori care lucrează 
ta mașini - 
ductl vltatea 
și ea un spor de circa 20 009

SClNTElA - sîmbătă

tuncțiorta- 
2—3 ta 
ta sulă, 
moderne

Intre uzina ‘ bucureș- 
grupul „23 August" 

s-nu eliminat unele paralelisme, la 
Centrala- Industrială de utilaj e- 
nergetlc acest deziderat n-a fost 
încă Împlinit. în aceeași clădire, 
despărțită doar de un singur ețaj, 
funcționează nilt serviciile centra-

ȘOV — Gv SPWjU ies jn

administrare economică
1+0 de . saJnrlețJ. Iată, 
comparație cu uzipn .,: 
cele două întreprinderi au un per 
sonol tehnlco-admlnlstratlv 
de umflat

Privind

acestui „__ .
In uzina „Timpuri noi".

„Nici un unăr sub normă" șji 
Dar. din păcate, nu s-a urmărit 
practic, zi de zi. lichidarea netelor 
de indisciplină, crearea unui cli
mat de Intransigență față de orice 
abatere fie en cit de măruntă, de

poate spune că unele măsuri nu 
s-au lunt.de către comitetul'oame- 
nilor muncii, de către organizațiile 
de partid din combinat. Se editea
ză periodic o fonie volantă - „Fo
restierul0 — o „Fotogazetfi" sntl-

de programare și urmărire ale 
producției. - tai uzina ,.23 Au-, 
gust" s-a realizat acest lucru ; de 
ta serviciu! de lansare a produc
ției — lntraduelndu-se-In cadrul Iul 
mașinile de multiplicat tenuri de 
materiale ți de lucru — s-a asigu
rat uccerea In secțiile de producție 
a nu mal puțin de 22 de salartațl 
cu pregătire medie. Șl exemplele ar 
putea fl mul multe.

Dacă
țeapă ș:

toare, este cunoscută. Mal mult, 
sa consideră posibilă o anumită 
creștere a abaterilor de ta dis
cipline muncit Firește, nu ac

Concepută ca un organism com
plex de unități puternic integrate, 
cu posibilități sporite pentru orga
nizarea rațională n producției, pro
movarea progresului tehnic, adin- 
cirea spednjtzărll producției și. 
creșterea eficiente! economice, 
centrata Industrială oferă spe
cialiștilor in domeniul tehnic șl 
economic reale condiții de a-șl 
pune In valoare Întregul lor poten
țial creator, în secțiile de produc
ție șl sectoarele de concepție din 
Întreprinderi șl în compartimen
tele de sinteză din centrală. 
Cum s-a asigurat realizarea a- 
cestul Imperativ In două mari uni
tăți economice, cu statul de centra
lă : grupul de uzine „23 August" 
șl Centrata Industrială de utilaj e- 
nergeilc (C.LU.E.) din Bucure.șLl ?

Discutăm cu directorul de învfl- 
țămînt șl personal din cadrul 
grupului de uzine ..23 August".

— Faptul că grupul nostru este 
grefat pa uzina „23 August" — 
r.e-a spus directorul Ghcorghe Ivft- 
nescu — n permis 
marc măsură, a dl 
lăți și sarcini ale Întreprinderilor 
componente de către grup, respec
tiv, de la uzinele „Timpuri no!" din 
București țl „Hidromecanica" din 
Brașov.

La uzina ,,23 August", ponderea 
personalului telmlco-economlc» de 
nllă specialitate șl ndmintstraUv 
este de 15 ta sută In totalul 
salnrtațllor, dintre care 8,3 1a 
sută este utilizat în sectoarele de 
producție, 0 ta sută constituie per- 
snanl de administrare economică și 
0,7 1a mita personal de pază și de 

J__j unități,
personaj este

a utilajelor șt raționalizarea tran
sportului interoperațll. S-a obținut 
o reducere substanțială a distan
țelor de circulație șl manipulare 
a pieselor, precum șl a operațiilor 
color mal grele șl obositoare. Nu
mai pe această cale, productivita
tea muncii a Înregistrat un spor 
de 30—18 ta sută. încă din primn 
etapă, un număr de 12 mașini au 
început să fie servite ’de G mun
citori. Dur pentru aceasta a fcist ne
cesară semtautocnaHzarea unui nu
măr de 8 mașini universale, lucra
re care s-a șl executat cu forțele 
proprii ale secției. Au fost luate șl 
alte măsuri pentru ușurarea efor
tului fizic al muncitorilor. S-n 
acționat, de asemenea, asupra 
mediului ambiant, oslgurindu-se 
un colorit odihnitor, plafonul a fost 
vopsit în culori deschise, mașinile 
In vernil, tar părțile mobile ale 
utilajelor In portocaliu ;■ s-a asi
gurat o lumină corespunzătoare, 
s-a Îmbunătățit ventilația.

— Pentru a Înțelege pa deplin 
avantajele pe care le are organi
zarea liniei carcase mari pe prin
cipii ergonomlce — ne spunea ing. 
Slrnion Sâponaru, șeful secției șa- 
eiu — este necesar să' precizăm că, 
mnl înainte, această Unic ne dă
dea cea mai mare bălaie de cap. 
Pianul se realiza nunwii cu efor
turi suplimentare șl prin efectua
re» unu! mare număr de ore peste

servire. în celelalte două 
ponderea 
mal mare .
de 21,2 la sută, dintre rare'8 la sută 
personal de administrare economi
că, tar la „Hidromecanica" din Bra- 

de 33,8 la sulă, personalul de 
1 Irtsumfnd 

deci, că In 
,2.3 - August",

rut uzinei „Hidromecanica-, Ing. 
Vioi el Metea, aprecia că există su
ficiente posibilități de a se redu
ce ponderea acestui personal, în 
general, șl a celui > 
rese, In special, cu 
sută șl, I respectiv, 4—5 
prin folosirea metodelor

mașini, efortul depus este minim. 
Toate operațiile pe care le execută 
manual so reduc la prinderea piesei 
pe mașină, apăsarea pe butonul de 
pornire șl desprinderea piesei de 
pe mașină.

Iată și opinia maistrului Du
mitru Bucur, de la această Unle :

— Cu un timp In urmă. deși 
lucram cu Întreaga Unle In două 
schimburi, realizam planul numai

Există In Județul- Maramureș 
unele unități economice In care 
actele da Indisciplină a muncii dij- 
mulesc serios timpul de lucru șl 
capacitățile de producție. Numai 
prin eliminarea absențelor nemoti
vate. învoirilor șl concediilor fără 
plată. In perioada ce a trecut din 
acest au. la C.E.I.L. Sighatu-Mar- 
mației s-ar fi putut realiza o pro
ducție globală Industrială dc circa 
S milioane de IcL Pe aceasta plat
formă industrială. Indicele do utili
zare a fundului maxim de timp 
disponibil .'nl fost, In trimestrul 11, 
de B3.0 ta sută, cu mult sub me
dia pe Județ. întrudt la Confe
rința Națională n partidului s-a 
subliniat. din nou. cu vigoare, ne
cesitatea întăririi disciplinei, n or
dinii In producție, ce măsuri s-au 
luat sau se vor lua In acest scop î 
Răspunsul primit de la factorii de 
răspundere din această Întreprin
dere es te •incredibil.

— încă nu ne-am glrtdlL Ne-ațl 
luat prea repede, ne-au spus tova- 

- ■■ ■ " ■ " • consilier
producției, șl 
membru In 

de partid de 
C.E.I.L. Știm că 

firea bine cu indl- 
osire a timpului de 

In lunile de vară, numă

ra prețul unul mare efort. în pre
zent, cu excepția a , două mașini, 
ne Îndeplinim planulțin numai un 
schimb. în felul acesta s-au creat 
condiții pentru Introducerea pe n- 
ceastă linie a unor noi repere In 
vederea prelucrării. Rezultate deo
sebite s-nu obținut șl In privința 
calității produselor. Rebutul aproa
pe că s-a redus ta zero.

Meritul principal pentru ceea ce 
s-a realizat la uzina de tractoare 
In acest domeniu Revine dtorva 
cadre, intro care Inginerii Ioan 
Savu, Slmlon Săpunaru, medicul 
Gh. Macsut, directorul policlinicii 
de . pe lingă spitalul „Tractorul", 
maistrul Dumitru Bucur, ca șl 
Iul Gh. Pavel, secretarul comitetu
lui de partid ai. secției ș.aslu. rare 
nu dovedit perseverență șl tenaci
tate In atingerea obiectivului pro
pus.

Tinlndu-se seamă de experiența 
acumutată șl de rezultatele obținu
te ta aceasta linie tehnologică, se 
preconizează ca, Intr-o primă eta
pă, să se organizeze producția pe 
aceste principii In două ateliere. 
Treptat se va asigura astfel o uti
lizare mal bună o forțe! de muncă 
șl, concomitent se va obține o mal 
înaltă productivitate a munci! In 
uzina biașoveană.

Mașinilej electronice de calcul 
create de om devin tot mat mult a- 
jutoarele lui, ușurlndu-l munca, 
tocmai acolo unde se cer multa 
precizie, operativitate și previziu
ne. Extinderea utilizării lor In În
treprinderi asigură o mai bună or
ganizare și urmărire a proceselor 
de producție, optimizarea deciziilor 
în cele mâl diverse 
activității economice, 
tent eu Introducerea 
electronice, se ridică 
ducerii substanțiale a 
de. funcționari. De aici, cerința de 
recalificare; a unor cadre adminls- 
trntlv-funcțlonăreștl, cerință subli
niată In documentele Conferinței 
Naționale a partidului.

La Uzina de autoturisme din Pi
tești se preconizează ca, înlr-un vi
itor apropiat, mijloacele automate 
da calcul șl de automatizare ale

om/lurta. Consumul energetic de
pus de un muncitor nu depășește 
650—700 kcalJB ore, comparativ cu 
situația din trecut, dnd acesta nu 
cobora sub 2 (MM) kcal/B ore.

Referlndu-se la acest aspect, 
muncitorul loan Deleanu ne-a re
latat :

— înainte lucram In un strung 
Carusel care avea vreo 28—30 cu
țite șl 3 dispozitive de prins. Era

în secția șnslu a Uzinei d@ trac
toare din Brașov a avut loc, re
cent, un eveniment cu adinei im
plicații în viața Întreprinderii, a 
colectivului el : . organizarea pe 
principi! ergonomlce a primei li
nii de fabricație. Care este Bemnl- 
ffcațta ”acestui fapt? Ne răspunde 
Ing. loan Savu, din compartimen
tul de organizare științifică a pro
ducție! ’ șl a muncii,

— în condițiile producției mo
derne, creșterii gradului de meca
nizare și automatizare, munca de
vine tot mal complexă. Organiza
rea ei in mod științific se Impune 
ca o necesitate vitală, ca □ con
diție sine qua non pentru spori
rea necontenită n productivității 
muncii, creșterea eficienței activl- 
tfițll economice. Știința organizării 
muncii cere ca utilajele, mediul 
ambiant să fie adaptate la exi
gențele șl posibilitățile pslhofizlo- 
logice ale omului.

Deci, sensul organizări! linie!' de 
fabricație carcase mari pe principi! 
ergonomlce constă.in reducerea ta 
maximum a eforturilor fizice alo 
muncitorilor, In sporirea mal ac
celerata’ a randamentului mundl.

Ce măsuri s-au Întreprins în a- 
coat seni ? Mal înttl s-au raționali
zat fluxurile ' ’ ' '
cele 6 repere 
cuta aici. Aceasta 
prin reamplasarea mal Judicioasă

rășil Ing. Petre Sucln, 
pentru problemele
Ludovic Ssenpeterl, 
biroul comitetului 
la platforma 
nu stăm 
cele de 
lucru . ...
rul absențelor nemotivate, al învoi
rilor ți concediilor fără plata 
crește... ,

Așadar, situația, deloc otasull-

tehnologleo pentru 
care se oxe- 

■eallzat

Pasiunea pentru tehnicâ, pentru muncc direct produdivfi osie o rea
litate caro cuprinde tot mai mulfi salariaji do la Uzina .de autoturisme 

din Pitești
- ' V, ’’ .1 " • l - ■ I 7Din multitudinea direcțiilor de acțiune dar și din aspectele inerției reținem azi:X 0 m&nata Mzîtm

In uzinele din subordine (inclusiv 
de la U.M.G. București), le studiază 
și dă directive. O data cu grefarea 
centralei pe întreprinderea noastră 
s-ar Înlătura o serie de paralelis
me, cum ar fl cele din activitatea 
comercială, de planificare sau chiar 
de organizare a producției șl a 
muncii. Nu numai că s-ar reduce ta 
Jumătate numărul documentelor, 
dar prin lichidarea acestor parale
lisme s-ar crea posibilitatea rațio
nalizării simțitoare n personalului 
admlnlstratlv-economlc din uzină, 
legfndu-se mal mult specialiștii din 
centrală de activitățile concrete ale 
producției.

De ce nu &e trece i 1a aplicarea 
acestor propuneri, a prevederilor 
legale In cazul acestei centrale ? 
CInd vor fj înlăturate anomaliile In 
domeniul folosirii specialiștilor ? 
Funcția comercială o rămns In ni
velul întreprinderilor, Iar In servi
ciile Import-export si de aprovizio
nare din centrală lucrează 8 ingi
neri; 3 tehnicieni șl 2 economiști, 
rrapzctlv, 4 eeonom'ștl și 3 tehni
cieni Potrivit calculelor făcute de 
serviciul de organizare a produc
ției șl a muncii din centrală, 
preluarea integrală a funcției co
merciale de către aceasta ar per
mite seirvlclqlul respectiv să-și des
fășoare eficient activitatea cu nu
mai 75 ta sută din. actualul P'țrsfe, 

‘ nai. De nltfaJRateK^rum niș spune® 
Inginerei Gheorghe CălBrâțu, șeful 
serviciului organizare din C.I.ILE., 
exista im ofan care prevede posraf- 
Litatea preluării de către centrală a . 
tnlregll activități comerciale, a a- 
nallzel prețurilor șl a utilizări! ca- 

. parităților de producție, ceen ce ar 
duce In diminuarea numărului de 
personal tehnlco-economlc șl admi
nistrativ, la Îmbunătățirea relațiilor 
eu Întreprinderile subordonate.

Am âdresat fnctorllor de răspun
dere din cele două centrale între
barea : Ca măsuri veți lua pentru 
reducerea aparatului funcționăresc, 
pentru o mnl judicioasă utilizare a 
cadrelor de specialiști ? Iată ce n! 
ș-a răspuns :

Tovarășul Inginer Alexandru

Roșu, directorul general al grupu
lui de uzine ,,23 August" :

— Vom orienta mal hotărlt per
sonalul tehnlco-economlc șl adml- 
ilsiraiiv spre ndlvltațl unde să-șl 
pună mnl bine In valoare pregăti
rea șl capacitatea. Se va mări nu
mărul de proiectant! șl tehnologi, 
Iar secțiile șl serviciile vor fi Întă
rite cu cadre cu studii medii — șl 
aceasta, In toate cele 3 uzine ala 
grupului, Inceplnd cu compartimen
tele de aprovizionare ți colaborare. 
Cu mnl multă consecvență ne vom 
ocupa ca specialiștii cu studii su
perioare să lucreze la locurile 
unde se cere o pregătire corespun
zătoare privind modernizarea șl 
asimilarea de noi produse, Imbu- ; 
năllțlrea tehnologiilor, organizarea 
superioară a producției șl a muri-

Tovarfișul Inginer NIcu Constan
tin, directorul general al Centralei 
induslriate de utilaj energetic:

— O dală cu preluarea unor a- 
trlbuțl! de ta.uzine la centrală, vom 
renunța ia o serie de servicii ope
rative. Bunăoară, prelulnd cit de 
curlnd, în totalitate, funcția co
mercială 1a centrala, prevedem să î 
desființăm tonte serviciile Import
export din uzine. Annllzlnd apara
tul de conducere a centralei indus- ' 
triale. Intenționăm să desființăm o 1 
serie de posturi de directori, cum 
ar fl cel defilirctăoriponîru probi 
mele producției (ale cărui sarcini 
pol fl Îndeplinite de directorul pen
tru problemele de ccrcetare-dezvoi-

. ,tace), dt șl cel de director pen- • i 
’ tru ' problemele ’ 'de personai-fn- 
vățămlnt De asemenea. în mă
sura In care, ața cum dorim noi, 
vom obține din parten ministeru
lui aprobarea să grefăm centrata pe 
U.M.G. București, vom putea re
duce personalul ndmlnistratlv-eco- 
nomlc în proporție de 4(1 la sută.

Slnt numai cltoyn efecte pozitive 
pe care le-ar determina perfecțio
narea structurii organizatorice a 
aceste! centrale, organizarea el pe 
structura principalei Întreprinderi 
componente.

Adrian POPiîSCU 
M. NICOLA1E

Grupul d@ uzine „23 August" 
Și

Centrala industrială 
de utilaj energetic

■se cifrează ta 127 de italartați. In 
timp pc vechea direcție generală 
din minister, care coordona 28 de 
întreprinderi, dispunea de GB .de 
astfel dc salarlați. Chiar In 
asemenea condiții, pirtă acum, cen
trata nu a preluat deck foarte ti
mid atribuțiile statuate de lege. Ce 
trebuie întreprins pentru raționa
lizarea aparatului tehnlco-adminls- 
îrativ din centrata ? Tji această În
trebare ne răspunde iov. Grlgorc 
Clrjsn. locțiitorul secretarului 'co
mitetului de partid de ta U.M.G. 
București :
, — în primul rind, centrala, cel 
puțin piuă acum, a rămas numai 
un organ de Îndrumare șl control 
de la distanță, rare preta datele de

ocupate cu numele noilor „șco
lari" ; dar au mal rămas fiie 
aite ; .restul de file, plita, ta 
IOT. se vor completa cu alte

toare. Alțl 103 de funcționari ur
mează acum pregătirea practicii, 
pentru meseriile do bobinatori, lă
cătuși. montatorl. melallzatorl —

nume. Funcționara Marla Crai s-a 
calificat ca muncitoare de bază la 
montajul agregatelor. calculatoa- 
rea Viorica Vtaduscel ca boblna-

meserll mult solicitate, ta ora ac
tuală, In majoritatea secțiilor uzi
nei.

— Acțiunea de recalificare a

proceselor de producție rta efectueze 
mal bine de 30, ta sută din 
munca» oamenilor din blroarl și 
din anumite faze ale procesu
lui tehnologic. De aceea, condu
cerea uzinei, jlnînd scama de 
necesitățile impuse de tehnica mo
dernă. dt șl de ceie tavorlte din 
dorința oamenilor de a Învăța o 
meserie solidă, nemijlocit‘producti
vă, a puă pe agenda preocupărilor 
sale. încă de anul trecut, prbble- 

«na recalificării funcționarilor, cal
culatorilor. pontntorilor. facturlstl- 
lor șl lansatorilor șui., care slnt «l.>- 
solvențl al liceului teoretic. De două 
ori pe săptamlrta. aceștia îmbracă 
satapcla șl’ se instruiesc 1a locul de 
muncă. In messrll căutate șl apre
ciate, cum slnt cele de strungar, 
rectificator, bobinator, reglor și 
sculer. într-un registru pe rare 
l-am văzut In uzină, 7 file au fpsti

Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului 

și
Fabrica de tricotaje

Bi

funcționarilor va Iun amploare — 
ne spuned iov. Dumitru Mlhai, di
rectorul Grupului de uzine de au
toturisme Pitești. Pentru că ne 
preocupă, In cel mal Înalt grad, 
atlt creșterea numărului de mun
citori calificați, de rare ducem 
lipsă, cit șl reducerea aparatului 
funcționăresc. Fără a deregla pro
cesul de producție, ne glndlm ta 
cuprinderea funcționarilor t fn 
cursuri scurte șl cu caracter per-, 
huinent. In care accentul să cadă no 
pregătirea practică. Un rol mal 
mare II vor avea. In acest dome
niu. școlile noastre profesionale, 
cit șt atellerele-școală din uzină, 
în orice coz, nu vom fl lunțl prin 
surprindere de calculatorul elec
tronic. ’ ....

Gh. C1RSTEA
corespondentul „Scînteii®

la regulamentul de ordine Inte
rioară.

Cu nimic mal burta este situa
ția disciplinei muncii ta fabrica de 
tricotaje „Unllatea" din Slșhelu- 
Marmațleî. în trimestrul II din 
ncesl an. aici s-au înregistrat peste 
21080 de ore-om absențe nemotl- 
vnle, învoiri, concedii fără plată. 
Circa 35—40 1a sută din muncitorii 
tineri nu-șl realizează normele. 
Fondul de timp maxim disponibil 
a fost folosit doar In proporție de 
B8.2 ta suta. Șl, aid, tovarășii 
Ghcorghe Negrea, directorul fa
bricii. și Veronica Duldner. pre
ședinta comitetului stadlcalulul. 
ne-nu spus deschis că „problema 
dlsdpllnel" a făcut obiectul unei 
deziMterL Încă In luna februarie 
a.c.. In comitetul oamenilor mundl 
șl nl sindicatului, dar ea a rămas 
!â nivel de., „dezbatere*. Iar or
ganizațiile de partid, sindicat șl 
U.T.C. din fabrică n-au prea între
prins nimic poncret, cu urmări pre
cise. favorabile pe linia întăririi 
disciplinei mundl.

Trebuie spus că astfel de situați! 
există ®i In alte unități economice 
din Maramureș. Intre care între
prinderi ale Centralei minereurilor 
neferoase, fabrldl de conserve „A- 
țrofrud" șl Uzinei meranlcc da 
mașini șl utilaj minier din Bala 
Mare. U.E.I.L.-urilor din SlRhetu- 
Marmațlel. Tlrgu-Lfipuș și altele.

Prin eliminarea pierderilor de timp 
productiv, unitățile economice din 
județ ar fl putut realiza, in perioa
da. care a trecut din acest an. o 
producție globală Industrială de 
peste 19 milioane de lei. Nu este 
acesta un argument convingător 
ea ta fiecare loc de muncă să se 
acționeze cu toata energia imediat 
șl exigent, in spiritul normelor do 
etică profesională statuate 1a Con
ferința Națională a partidului, 
pentru ca fiecare salariat să se în
cadreze In „codul" ordinii și disci
plinei Interioare ? .

Fără îndoială, acum, justificările 
nu interesează, ci măsurile prac
tice, eficiente -r tchnlco-orgnnlza- 
torlce, politico-educative de masă, 
dlferențlato. cu adresă precisă, 
combative — care să pună stavilă 
șl să curme risipa de timp produc
tiv. Fiecare minut trebuie fructifi
cat cu valoare maximă pentru pro
ducție. flecare salartal trebuie să 
înțeleagă necesitatea respectării 
riguroase a normelor de disciplină 
a muncii. In așn fel Incit să fie uti
lizat rit mal eficient timpul de lu
mi In întreprinderi. In interesul 
creșteri! susținute a productivită
ții muncit.

Vasiîe GAFTONE 
corespondentul „Scînteii®

lunt.de
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GRIGORE PREOTEASA
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„Veșnicia albastrărale și fără frecvență © Profiluri noi de pregătire G> Condițiile de admitere
ȘCOLILE DE SPECIALIZARE 
3STLICEALA oferă absolvenților 

liceelor de euliurt generală posibi
litatea doblndlrii unei pregătiri 
profesionale. în vederea încadrării 
tn munți, exercitării unor activități 
practice, tehnice sau soclai-cullu- 
rale. în aproape toate Județele țării 
ți In municipiul București vor func
ționa, în anul școlar, 1972—1973, mal 
mull de 100 de asemenea școli, in 
care elevii vor obține specializări 
în numeroase domenii In această 
toamnă iși vor deschide cursurile o 
serie do unități noi. eu profiluri de 
specializare larg solieltaie de sec
toarele economice , șl soclal-culiu- 
rale. cum nr fi : mecanică fină șl 
optică, eonsiruețll de mașini (Bucu
rești), petrol (Tirgovîște), industria ■ 
construcțiilor de mașini (Cuglr. Co- 
llbași-l’Itești), Industria chimică 
(Făgăraș) etc.

. La CONCURSUL DE ADMITERE 
IN ACESTE ȘCOLI - 1NVAȚA- 
MÎNT DE ZI — se pot prezenta 
absolvenți ai liceelor de enltură ge
nerală — cu diplomă de bacalau-

real sau cu ecrtlficnt de absolvire LOCURILE PLANIFICATE. Inscric- 
— șl al altor școli echivalente. Con- rea candldațllor la concurs Începe

robe scrise șl o- Ia 1 septembrie (și se face, pe spe-
slablllte penlrn cialliățl) pini In preziua Începerii j I 8 ... ■“¥> n 8 rt mă r* 4 ■’! ^.r, -wMm Ir, 1 I „ ,-■-,^,„.’11 ca ■,1 n i svl n

cursul constă din probe scrise, șl o- Ia 1 
rale Ia obiectele, t'—l.'.'.'.:. , ..__ __ ........—...  -------
fiecare specialitate, din materia slu- concursului, la secretariatele șco- 
dla(4 la obiectele respective în anii Iilor sau la eenlrcle de înscriere
I—IV al liceului de cultură gene- slablllie de organele centrale sau
ral ii. locale ale administrației de stat in

CONCURSUL DE ADMITERE LA subordlnea cărora acestea funcțio- 
INVATAMTNTUL SERAL ȘI FARA nează. La șeollle Ia care ““ ---------
FRECVENȚA constă din aceleași pictează Integral lociiril 
probe șl se desfășoară după nor
mele slablllie penlrn invățămintul 
de zL I.a concursul de admitere în 
școlile de specializare postileeaU 
lnvățămlnt seral șl Ură frecvență 
— se pol prezenta absolvenți ai li
ceelor de cultură generală — eu di
plomă de bacalaureat sau cu cerll-

■ ficat de absolvire ■— precum și ab
solvenți ai altor școli echivalente 
care lucrează în domeniul spccia- 
liiății pentru care candidează.

CONCURSUL DE ADMITERE 
PENTRU ÎNVAȚAMINT DE ZI. 
SERAL ȘI FARA FRECVENTA SE 
VA DESFASURA ÎNTRE 15 ȘI 22 
SEPTEMBRIE PENTRU TOATE

cind, cu cincispre
zece ani in urmă pie
rea tragic Intr-un ac
cident de avion, pu
tini șuau că omul po
litic duce cu sine — 
In „veșnicia albastră” 
— nu.numai un cu
noscut talent publi-

col, cl Împrumută 
ceva uin profunzimea 
meditațiilor lui Tho
mas Mann asupra 
destinului, din ...Mun- 
tele orâjlt“. La alte 
proporții. de bună tuși, șl bezna mo'ralâ. 
seamă, regăsim, șl „Damnațll”! de acolo, 

-------- ala, o undă de teri- care au aUns Urnita de 
dstic, cl șl un suflet bilă gravitate, insi
de poet dotat Poet da nuindu-se ta cercu

rile acelorași slmii-: B 
lacre de „loc umoris;- 
Uc“ :, „Un cerc cu 
piele de șarpe t Iu- 
ncclnd pe munți / liti'

runți, / Hnffă dram de încet, sub puști, spre 
pe lingă ani, 

amindri. ț 
o undă țiu ne

tul ursuz al gardlar.»- 
lul, dnd 
neliniștit ______
(„Tccmr.d la Doftana").

în bezna din celulă 
nu se inslăpineșie, to-

de viului 
al toamneipreocupare agită In mod cert con

științele criticilor noștri. Dovadă,, 
dezbaterile animate In jurul unor 
posibile istorii literare coniemjîorane. 
Există întinse teritorii nedefrișate, 
unde exegeza mal veche n dot numai 
rezultate parțiale ori s-a Împotmolii 
In diletantism. Lămurirea genezei 
romantismului românesc,: de pildă, 
inreglslrează abia In zilele noastre 
sinteze valoroase. Inr analiza curen
telor literare din secolul al XX-lea 
s-a îmbogățit substanțial prin contri
buțiile unor valoroși exegețl Ace
lași lucra s-ar putea spuiie despre 
perioada veche a literaturii. Așadar, 
consider că ponderea cercetării cri
tice trebuie să ®e orienteze cu mal 
mult curaj spre explorarea sintetică 
(monografică), beneficiind de meto
dologia modernă ce ne stă azi la dis
poziție. de un punct de vedere obiec
tiv, științific, de armătura Informa
tivă, arhivistică. mult mal bogată și 

— firește, nu îh 
ultimul rlnd — de 
o optică noufl, ca
pabila să expri
me punctul de 
vedere oi enocil 

................ socialista, asupra 
moștenirii noas
tre culturale.

Ceea ce vrem să exprimăm in 
sintezele noastre critico este con
știința plenară a epocii socialismului, 
configurarea unei noi sensibilități, a 
unor gusturi estetice noi. reclamînd 
șl o receptare adecvată, o „lectură 
contemporană” a valorilor clasice. Ce 
altceva exprimă, pentru epoca lor, 
sintezele șl monografiile Iul G. Cfi- 
llnescu. EugensLovlnescu. Ibrălleanu. 
dacă nu cristalizarea opticii unu! mo
ment Istoric precis 7 Așa cum, spre 
pildă. Spiritul critic In cultura roma
nească semnifică, de fapt, focalizarea 
unor tendințe existente In cultura de 
la începutul acestui secol, cărora 
Ibrălleanu a știut să le dea relie
ful șl forța circulatorie, tot astfel cri
tica actuală este chemată să exprime 
cu fermlîate și autoritate Ideologică 
șl estetică poziția specifică, limpede, 
a timpului nostru, lată de ce sinte
zele preconizate nu pol fi. pur șl sim
plu. simple explorări arhiviatlcc. cu 
justificarea că am ti adăugit, față 
de trecut, surse. Informații, docu
mente. dor sub raportul interpretă
rii am rămas prizonierii (adesea șl 
epigonii) unor concluzii lorghlslc. lo- 
vinesciene. căîlnesclene etc. Aceasta 
nu înseamnă, firește, nici ignorarea 
stadiului atins de morii noștri înain
tași critici, nici bruscarea concluzii
lor lor numai de dragul unei orlgl- 
naîllăti suspecte. Există, din păcate, 
șl pericolul unei bravade, care nu

In diletantism. Lămurirea genezei

Înregistrează nbla in zilele

J

Discuțiile angajate in ultima vre
me au relevat mereu rolul sporit al 
responsabilității erlliclL Lucrurile au 
fost rostite ponderat, cu mult bun 
simț. Șe degajă din analiza fenome
nului literar prezent senzația unui 
echilibru în perfectă consonanță cu 
gpiritui politicii generale a partidului 
nostru, fn toate domeniile. Concluzia 
asupra eforturilor scrisului româ
nesc din ultimii ani nu poale fi alta 
declt că deceniul ce Încheie o etapă 
literară bogata a beneficiat din plin 
— grație orientării Ideologice, este
tice, imprimate de partid — de o 
salutară deschidere dfe orizonturi, că 
noile generații, afirmate.mal ales In 
poezie șl în proză, alături de decanii 
de vlrstă al literaturii noastre, nu 
adus o Înviorare In consonanță cu rit
murile societății noastre ta Impetuoa
să dezvoltare. Firește, Înregistrarea ■ 
succeselor nu Înseamnă nici inven
tariere amorfă, nici amețeală nedl- 
socialivă. menită 
să întunece rațiu- 
nea critieĂ. Nl- 
meni nu are ne- ' -
voioase si necri- piincte de vedere
lice. Dimpotrivă 
n semnala rănii- „
nerile In urmă, 
pasul In contra
timp al unor forme ■ de oșa-zls 
„experiment” și bravadă (in fond 
expresii ale unor nelmplinlri șL 
mal rar, chiar ale Imposturii lite
rare) aspectele pretins novatoare și 
de fapt desuete, care nu țin scama 
de patima adevărului socialmente 
necesar, ideea profund eronată că 
realismul ar fl o simplă problemă 
de discuții cstptlce (ori estetiste î) șl 
nu o dezbateri pe deplin politică — 
iată numai cReva elemente care, 
rostite deschis, nu pot merge dedt 
in folosul dezvollărU armonice a II- 
teraiurii. Evident, factorul principal 
in acest capitol 11 constituie critic.1.

" ta ,
ea este In 

același timp șl cel mal sensibil seis
mograf al stării vremii dlntr-o crea
ție (luată

Socotită pe bună dreptate o „con
știința a unei literaturi”, ea este In.................................... L. .

dlntr-o crea- 
M. ____ ca ansamblu), mareînd seis
mele, tulburările de anotimp, trecă
toare sau de durată, aversele și cerul 
senin, soarele calm necesar genezei 
operelor autentice,. S-a spus, șl așa 
este, că critica a făcut In ultimii ani 
progrese simțitoare In direcția unei 
emancipări de sub diversele lulele 
exterioare actului creator, cedind mai 
greu ispitelor do a justifica unele 
scrieri pe baza unor factori extrn- 
estellcl : pozlțio administrativă c au
torului, relațiile do grup, mecanica 
lansării unui scriitor, cit și — invers 
— tactica eludării, a tăcerii. Con
știința tn vădită creștere a criticii a 91 per..„.„....... . ........ ........
dictat opțiuni mai "obiective, mul .-n.re7.ntet mărar sc^zahjuventel. ,ețl- 
vere șl, totodată, mol drepte. E pu- Jntă In conlestnrea unor valori defl-
țln probabil că un scriitor B-ar putea nitiv contau
pllnge astăzi că ©’’Jucraro a sa — lru‘,Itiernr. Din fericire, orientarea
dacă ea reprezintă o valoare reală (3e ■seriozitate a cercetărilor noastre
-- ar fl fost ignorată' cu-bună»-știin-‘ ■ de. sinteză, vizibilă . ' Iri Imnprtnnte 
fă, ori că — dacă ușa ceva s-a putut ’ *_I
tolușl petrece — sancțiunea publicu
lui n-a intmvenlt să amendeze tactici 
condamnabile. Un „control" al recep
torului, astăzi, nu mai poale fi ne
glijat, ca In trecut, dnd. In pofida 
sentimentului general că un poei 
persistă intr-o producție slabă, de 
scrie, fără vibrație, cronicari cu pre
tenții nu pridideau cu elogiile di
tirambice, ridldnd ..stătu! de mu
cava”. Opinia critică nu e monopolul 
unor „făcători de scriitori”. Azi. 
reacția unei man de cititori, 
nu numai foarte largă, foarte 
extinsă, dar șl emancipată In
telectual, ajunsă la o statuare 
a opiniei proprii, Ia fixarea 
unor gusturi de multe ori foarte si
gure, n-ar mal putea permite exis
tența unul atare fenomen. Un studiu 
sociologic asupra receptării literare 
azi ar tl, tocmai de aceea, de un In
teres major. EI ne-nr corecta

lucrări semnate de nume preiliHioa- 
ze. dnr 91 de autori tineri, numeroși. t 
contrazice, extrevmznnțfle.

Seriozitatea, meditația profundă 
asupra momentelor șl creațiilor ce 
ne renrezintă plenar, anllcarea com
petentă a criteriilor noastre Ideolo
gice. și estetica, un punct de vedere 
înaintat, opțiunea metodologică, ta
lentul criticului și Istoriografului, 
tată doar clteva condiții ale consoli
dării tendințe! spre sinteză, stadiu 
necesar ai unei critici mature.

Mircea ZAC1U

ÎN CAPITALĂ:

j nu se rom- 
_ ,___ ..Ic se va or

ganiza un al doilea- concurs de ad
mitere in perioada S—H) septem
brie.

Informații privind rețeaua șl pro
filul acestor școli, condițiile de ad
mitere, probele pe specialități șî o- 
bleciele de concurs se găsesc în 
„ÎNDRUMĂTORUL PENTRU AD- 
MITEREA’ ÎN ȘCOLILE DE SPE
CIALIZARE POSTLICEALA" — e- 
dliat de revista „învățămtntal pro
fesional și tehnic" — care va apă
rea peste elleva zile și se va găsi 
în unitățile din rețeaua de difuzare 
a preseL

și pentru ucenicia la locul de muncă
După concursul de admitere li

nul In luna iulie. In o serie cJ- 
șeoll profesionale din Capitală au 
rămas Încă neocupate clrcn 5109 
de locuri la cursurile de zi și peste 
30’9 locuri pentru ucenicie la locul 
de muncă. Este vorba de unități 
de Invătămlnt din toate sectoarele, 
care pregătesc — din rindul absol
venților școlii generale de 8 șl 10 
ani ~ muncitori calificați pentru 
diverse meserii intens solicitate de 
dezvoltarea economlco-soclală a 
Capitalei șl a țării.

Pentru ocuparea acestor tocuri ®o 
va organiza — între 1 și 10 sep
tembrie — un nou concurs de ad
mitere, Școlile la care va avea loc 
acesl concurs sint următoarele :

— In sectorul 1 — Școala profe
sională noligiTifică. Școala orofeslo- 
nală a Combinatului de confecții 
și tricotaje București.

— în sectorul 2 — Școala pro
fesională a I.T.B.

— in sectorul 3 — Școlile pro
fesionale ale uzinelor „Republica”. 
„Electroaparalaj”. .,23 August* și 
Grupul școlar forestier — la aces
ta din urmă exisllnd și locuri 
pentru ucenicie la locul de muncă,

’ — in sectorul — Școala pro
fesională de construcții (de ne FM. 
Mlhal Bravu), comercială ,;N. Kre- 
tzulescu”. de construcțH-montal". 
școlile profesionale ale uzinei 
„Tlmnuri Noi" și ale întreprinde
rii „Fila turn românească de bum
bac*.

In sectorul 8 — Școlile profe
sionale ale’ uzinei „Autobuzul” 
(unde există locuri șl pentru uce
nicie la locul de muncă) șl între
prinderii „Muntenia", școala profe
sională „Ioslf Rangheț”.

— in sectorul 0 — Școala pro
fesională a uzinei ..Vulcan”.

r

I

ii

— in sectorul 7 — Școlile pro
fesionale ale Uzinei de mașini elec
trice București, ale uzinei „Semă
nătoarea”, Întreprinderii „Dîmbo
vița”, la școala profesională da 
construcții. Locuri disponibile pen
tru ucenicie la locul de muncă 
sirii la școala profesională „Dîm
bovița”. la școlile profesionale da 
comerț șl auto.

— in sectorul 8 — Școala pro
fesională a uzinei „Grivlta roșlo”; 
Școala profesională auto și Grupul 
școlar de construcții nr. 2.

Condițiile de participare și probe
le de concurs sini aceleași ca la 
concursul precedent, specificata în 
„îndrumătorul pentru admiterea 
în școlile profesionale șl ucenicie”, 
difuzat prin unitățile ri centrele 
de difuzare a presei.

Pentru alte lămuriri suplimenta
re cei Interesați se pol adresa. la 
secretariatele școlilor respective.

o bacoviană, „mistui
toare discreție0 (cum 
scrie Vaslle Nlcolescu, 
in „cuvlntul Înainte”). 
Mărturie înmărmu
ritoare stă acel jur
nal liric al trece
rii, transmis parcă, 
cu anUclpațle, de 
„dincolo de tnor-

__ atins „limita „„
- nord a durerii”; nu au
- de „Ispășit” dccit ar-
- denia luptei lor Intru
- adevăr șl dreptate.-Da 
B aceea, privirile lor a-

șarpe / Iu- ținute in viitor stră- 
munfi / lin- bat — prin moarte — 

gd drum bătuți mă- Istoria : „înaintăm

ȘTIRI CULTURALE
în cadrul turneului pe care 11 in- 

gtreprinda tri țara noasițâiîjcprul do- 
cameră „Los Madrlgallstas de Arn- 
gua“. din Mnracay — Venezuela, a 

’ susținut vineri un concerLla Casa do • 
cultură „Mlhal Emlnescu” difi : Ca
pitală.,Sub conducerea dirijorului Ugo 
Corsettl, au fost .prezentate lucrări 
din literatura muzicală preclasică ®I 
contemporană, precum șl prelucrări 
din folclorul venczuelean.

în următoarele zile, artiștii oaspeți 
vor mai /susține concerte la Ploiești. 
Sinaia. Brașov. Sibiu și Pitești.

Ansamblul folcloric „Tulnicul” din 
Bala Mare o plecat Intr-un turneu 
artistic In Algeria, unde vh susține 
o serie de spectacole. Ansamblul, 
reunind 3-9 de dansatori, soliști vo
cali șl InslrumentlșU, este prima 
formație maramureșeană care 
lueazfi pe continentul african.

RQ^ANIApi^- pruțiQtă

Războiul '.'minelor

stele, de codri, de ape. 
/ / Brum ! chsd plouă 
cti lănci repezi / se-n- 
chîde casa albă ca 
un melc ! ji-n mun- 

fl te cărările tîngure 
~ ... ______ ce plec, / că-s păi pline
nu le mai ceri / atfaxi, cu șoplrle ți umezi. // 
oriclt le-ai căta, // stt- Sanatoriul nostru helio- 
fletu-mi Ucoditor s-a ■ ■ • ■
dus, / printre virfori 
reci, cu zăpezi, / prin • 
întinderile fără hartă 
J impre-al Itimilor 
miez: // Cine știe — 
gindeam — pimte- 
djunga nccdzut sd 
se strecoare. / Poala 
moare... / In drum sini 
temnițe-adinei, / slnt 
zdeoare... // Acum se 
toi duce-ncercat. / Bat 
tobele ploii a lupid, / 
t îij steaua în lac, / 
singerată, ruptă, / dor 
cl se duce, se duca, / 
prin, ci/ore, prin sl- 
îore ți ceață™ // Drept 
pentru care-am scris 
/ balada de față“ 
(„BalaM-).

r-ezliie Iul Grigoro 
Preoîeaga — apărute; 
acum, In volum, prin- 
trriin gest nu numai 
de pietate, c! șl de 
rest! iuți e necesară — 
nu refuză o racordare 
la maniera simbolistă. 
„Tristețile cosmice” 
sau „organice”, atmos
fera anemiată a sana- 
toriilor de munte ț.ln, 
evident, de decorul 
curentului. Litaniile 
nu se confundă Insă- 
cu „lamentațiile ftlzi- 
dlor“ de sflrșlt de ®e-

O1O ?=5T1

mint" : „Peste-acesie chide 
culmi nclrecute, / in- un ir, 
tf iei.rH odlncd f
preș, / pe că rări
1
oriclt le-ai căii ' “

eșafod, / 
pe Ungă 
Kiel.'--''...
tulbură fruntea, / doar 
un rlmbet lucește-n 
priviri. II Noi am băut 
alcoolul revoltei, / am 
atins limita de nord 
a darerii. / Spre phi- 
lotlni urclnd, / capul

cerii, tl Minutele se 
prăbușesc In gol. / 
Veșnicia ptlplle albas
tră.'I Te salut-, mulți
me rtrlnsă-n străzi / 
plenlndu-ne giganfi, 
in ceață, / creștem ca 
niște fantome da fum, 
și masca I istoriei ne 
cade pe față* (Exe-

‘ cwțiș’l
Este otita demnitate, 

atlt patos reținut In 
silabele, de o incan
descentă strălucire, ale

trop / desface cercuri- . .
cercuri după sacre. / olsează-n pletele td- 
Cind ploaia tl incuie-n 
tnchlioare, / poll lua 
oamenii ți sA-i in- 
gropi.“

Treptat Insă versu
rile se sumețesc, n- 
bandonează inflexiu
nile molatice, lor to
nul tfnguitor și „bol
nav”, de pină atunci, 
devine dntac roman
tic. de răzvrătit Răz- 
vrăiilul din poezia Iui 
Grîgore Preoteasa ar
borează, pe alocuri, o^- iul Grigore Preoteasa, 
Ipostază - ■ ■■ __ -
alteori pare un perso- calde, simple

haiducească, incit contururile lor 
j _ exclud 

naj din baladele Iul atlt Idlllsmele de duzi- 
Villon sau din orghe- nfl, "dt și Intortochell- 
zienela „Flori de mu- le baroce ale expre- 
ciffai*. Pe parcurs sieL Poet autentic, cu 
Insă, portretul Igl pre
cizează. mai ferm, de
taliile. Rebelul In sine, 
de după gratiile trecu
tului, se configurează 
in militant revoluțio
nar, so recunoaște a 
fi deținutul politic, În 
timp ce „ocna" se lo
calizează la Ito'tnnn. 
Atmosfera de temniță 
va fi, desigur, una 
sumbră, de claustrare, 
somnul obosit al con- mare adevăr, 
damnațllor fiind ' tul
burat dnd de bocăni- NIcoIae BALTAG

r i s i' rw ri rw nn

inegalități detectabile, 
dar necoborlnd nlcl- 
cind In prozaism, au
torul „Veșniciei albas
tre' meditează cu gra
vitate, cu responsabi
litatea unui Încercat 
militant comuni.-:’, a- 
®upra destinului șl a 
vieții, cu o remarca
bilă siguranță a ges
tului Urle : lapidar ca 
o teoremă. Sau ca un

FESTIVALUL
VOREL

i. >' '

de la Piatra Neamț

“ite 
ilicii 

___ ___ r .. , . ................................—ie 
să țină seama șl de faptul că discu
tarea operei nu poale fi făcută In 
atmosferă de laborator, ulei cu In
tenția unul dialog intre inițiați. Dis
cutarea operei — nzJ — nu poate 
ignora că al treilea termen al ecua
ției autor — operă — critic se du
blează cu cititorul însuși. Criticul 
caută să fie nu pur șl simplu un 
„specialist” chemat să pună o diag
noză. ci un partener de dLscutie,. p 
conștiință chemnLă să explice șl sa 
analizeze opera artistică. Numai ast
fel putem vorbi despre eficien
ța criticii și numai astfel șe 
statornicește valoarea ei sociali 
Dar sporul el de autoritate tre
buie căutat șl In emanciparea ac
tului critic din zonele imediat pre
zente ale creației. Criticul autentic 
®e va urâta preocupat nu pentru a 
fi pur și simplu comentatorul avizat, 
la zi. al unui fenomen in plină dez
voltare, cl capabil — datorită crite
riilor sale științifice, orienlăril sale 
Ideologice — de o privire panorami
că. de sinteză, care să îmbrățișeze 
ansamblul, să-l descifreize sensurile, 
direcțiile, să-l Indice căile cele mal 
fertile de creștere, sau. pentru trecut, 
gă dea imaginea cea mal adevărată a 
unor epoci, curente, creații. Dacă In 
prima sa Ipostază critica noastră a 
repurtat bune rezultata, trebuie să 
recunoaștem că faza el do maturi
tate deullnă. de . cuprindere mol 
largă, se mai lasă așteptată. Lucrări 
de sinteză, onorabile sau chiar foarte 
buhe, nu apărut clteva : alteia se 
anunță In viitorul apropiat. Ie 
bănuim animate de un splr.lt critic 
foarte treaz, dor direcția acestor cer
cetări nu ni se pare Încă suficient 
închegată. îndeajuns consolidată. O

co-
.........‘rt! ’’

Tlnlln templul Soarelui : CA- 
ț..............

18.30: 25.45. la Hr&tîlna
B uaia— .....
ttVAt - 8.45. 11.15: 11.M: ÎS:
18.33: ». MELODIA - 8.45: 11: 
13.M: 16: 18.M: M.45. MODERN - 
8J.5: II: 13.33; IS-. 18.80: 21. la 
aratîlnfi — M

Procesul unei stele : LUCEA
FĂRUL - 9: 31.2b: I3.2!i: ifl: 1&3SL 
21. GRADINĂ DOINA - îffl.
• Creierul I SCALA - 8.M' 11: 
13.S9: H: 13.20: 81. BUCUREȘTI - 
8.M: 11: 134P: IS: I8.MI 21.

,18,15 IUtm, tinerele, dana.
IMS Finala celei de-a -V-a ediții 

construcții 
pionieri îl 
"72. Trans

I

■
■ > ... . >

Aflat la

PROGRAMUL I

0,03 Deschiderea emlalunlL Telex, 
s.ca Biblioteca pentru top. Dirui- 

trie Angliei. Par-Jclpâ : !jer- 
l»an Cioculescu, ăllhnll I. 
Dragomirvscu șl Georgesa 
Horodincă • Viața șl opera. 
Film documentar a ta gră
dină — (llm do versuri de 
Dlmlirlo Anghel.

S.53 De vorbă ci: gospodinele.
15.CS Telcenridopedla.
19.50 Sălaș de dntec românesc. 

Participă clteva din forma
țiile arUsilco de frunte ale 
județului Sălaj.
In dezbatere publică : Pro
iectul Codului muncii.

11,85 Emisiune de divertisment 
12.10 Telejurnal.
15,80 Deschiderea emisiunii do 

după-amlază. Emisiune In 
limba germană a Marea în
trecere srțclaUsra în cinstea 
zilei de S3 August șl a ani
versării rep-abîIcJl (reportaje 
șl șllri) o Partidul Comunist 
Român — forța conducătoare 
a tuturor oamenilor muncii 
din România sortellsta (co
mentariu) <■ Blled — agricul
tura în pas cu cerințele ac
tuale. Reportaj do lians Floua 
și Florin Orezeanu <* Melo
dii populare In interpretarea 
fanfarei căminului cultural 
din Petrvștl — județul Alba 
« Recital Helga șl Werner 
Salm. Realizator Christine 
Elges-Popa ți Nlcolae Meca- 
Un. imagini filmate : Il.va 
Ehrenkranz, a Ecranai vesel 
cu Helmut Lehrer « Program 
ponlro copil : „cățelușul al
bastru*. In Interoretarea Tea
trului de păpuși Sibiu (sfir-

_ ElIlRia V-JLULLS
concursului de 
letinlce 
școlari :, 
misiune

19,15 Publicitate. 1 
19,89 ÎMI de re::. 
WJ0 Telejurnal.
33,10 Avanpremieră. 
”5.15 Telcencielop-ctlla.
31.M Film serial : Mannlsr. Guver

natorul. tn rolul titular Mi&e 
Connors Regla : Leonard 
J. Horn.

, . .............■ serial
distractiv Scenariul : Rodlca 
ToiL Distribuția : Octavian 
Cotescu (tata), ValJ Yolcules- 
cu-Pcplno (mama), Mlhal 
Moreuță (bunicul), Mihai Fo
tina (ginerele), Melania Clrjo 
(fiica mare); ^Mlheela Duta 
(fiica rnîcâ). Valentin Zalta- 
rescu (copilul). Cu participa
rea actorilor : Amza Pellea, 
Dorina Lazâf, Dumitra Chesa. 
Antracte muzicale : Ileana Po- 

’ povld. Angela Slmllea. Rea
lizatori : Cornel Popa. Valen
tin Piatareenu. Regla : Cor
nel Popa.

K.M Telejurnal.
23.05 Campionatele balcanice de 

natalii, sărituri șl polo pe 
apă. înregistrare de la SoBn.

PROGRAMUl. II

10.30 Agenda.
is.io Ansambluri folclorice. Aspec

te de Ia Festivalul național de 
folclor de pe litoral. Selee- 
llunl din spectacolele prezen
tate de județele Arad șl D-olJ. 
Reportaj bucureștean.
Pagini muzicale de intre 
popularitate Interpretate de 
pianista Marin Fotlno.

0D Film arîlsilc : „Flacăra olim
pica". Dună o poveste de Ce- 
zary ChllehoasXI. Cu Wnnda 
Ne-J-Titan. Jadwlga Andrezow- 
slra. Regla : Iacii Lorento- 
wlez.

Connors Regla : 
J. Horn.

a 43 Apartamentul (III) 
g^jnariuj 
iliuțla 
ids), V

Producție o studiourilor din R. P. Chineză. Regia

Dacă o mani, e Belgia t FA- 
)Rrr - 9.15: 11.52: ------ “

ta.13: MJS 
s Nevăzut, necunoscut s 
TRAL - 0: 11.15: I3.K: 10: 
si. gradina “rrr-■ 
o Naurraglap In spațiu i

13.45: 16:

GEN- 
18.33: 

FESTIVAL - 33. 
_ ___ sala

PALATULUI - 18.45 (seria de bi
lete - 4231). FEROVIAR - S; 11.45: 
14J2: I7J3: M.ÎP. FLAMURA - 9: 
12.33: iS: it'.țj.
,a Ferma din Arizona s EXCEL- 
BIOB - 9; I2J3: IS: 19.M. GLO
RIA - 9: 1EJS0: te: 10.23. TOMis 
- D: 11.30: l®. la gradină - 19.» 

Dtreriorul : DUZEȘTI - W.
o Clmd pentru Infern . GRADI
NA DUZEȘTI - S5.
a Avenluri la Marea Neagrp i 
VIITORUL - 10: 19.
a A'stă-eeară dansăm tn familie s 
Victoria - a: nas: iw. crtn- 
GASI - 15.53: 17.45: 33.
a Apa sie l VICTORIA - 18: ULM:

a Felii ți Otllla : MOȘILOR - ta. 
la grădină — £5,15.
e Pădurea pierdută s CIULEȘTI
— 13.20: 10; 29.55.
- DcnuDtatoruI — io; 12:,14: IS;. . Ș _ S3.J3 :

... (sala Union).
animale 

MUiall fi 
lisa: is.M: 18: nJM i

13.53:

a DenuDiacorui — io; î. 
18,15. Lacrimi de Uzancă 
CINEMATECA (sala Uni. 
a Program de desene 
pentru copil — 9.43: li. 
Strogoff ....... - -
DOINA 
a Lupul negru : UNIREA 
18. la grădină — S5.I5. 
a Poveștile piticului Blnilio : 
9.15—18.M In conUnuare. Program 
de filme documentare — 23.15: 
TIMPURI NOI
a 89 &M de legtie sub mări : LU
MINA - 943. is. J4..55: njffl: R) 
n Trei din Vlrslnla : GRIVTTA - 
ti: 11.15: 13.S3: ifl: ts.is: îa.SJ. vot- ■ 
GA - 9: 11.15: 13.30: IS: ta.13: 
MJ0.
o Casa do sub arbori : URA — 
15.83 ia. la grădina - M.tS. VTTAN 

I5.E): 1& la gradină -- 20.15

a Fanfan La Tullpe
15,45;-18,- la grădină 
S Waterloo s DACIA

; 19.20.
•) O afacere : DRUMUL SĂRII — 
13.37: 17.45: M. FLORE A SC A - 
15.3.3: 18: Î3.I3
a Explozia albă s FERENTARI - 
15.M. 10: 55.
a Hoarca-soarehil i COTROCENl 
- 15.32: 18: 20.15.
a URImul tren din
AURORA - B: 11.15: 
18.15: îMO. la grădină 
e Vedere de pe pod
- io: 13.27: 15: 17.23: ...
o Dragoste șl amenzi I MUNCA 
- 15: 18: S3.
a Anchetaioriil : RAHOVA 
I5.M: ;8: 15.15
S Cortul royu : FLACARA 

■M: 15.
a Jocul ilc-a moartea : AJtTA 
15.30: 13. la grădină - 20.15.
• Robin Hood : POPULAR — 15: 
13: ».I1

a Adio, domnule Ghips ! b COS
MOS — IW; 19.
a Osceola 5 PROGRESUL* - 15.33: 
10; *5.15,
o Copacii mor In picioare s PA
CEA - 13.43; 19: î&
a Femei In ofsaid a LARO&TET — 
1W. 17.23: 10^3.

teatre
ei Teatru! xadrlc-muzlca! ..C. Tfl- 
nase* (ta grădina Boema) : Tr6s- 
nltul meu drag — BJ.
a Ten’.ra! de revistă 5! comedie 
„Ion Vasllescu* (ia Arenele ro
mano) : Cino arc dor pe lume 
- n.
a Teatral evreiesc do stat : Un 
sirac de perle — 19.28.

„3
__ cea de-a 

doua ediție, fcsHyaluI 
de artă plastică jLăs- 
că- Vorel” continuă și 
consolidează rezultate
le Tomarcabile ------ -v r—~.»««..,».«ug Lormuu-
semnale cu prilejul tatorll cu o sculptară ză ansamblul acestor 
inaugurării. Deși dl- de nuri dimensiuni In- -----
ferit acum In iniția- Uluială „Chimie”. Tot 
tlvele șl acțiunile salo așa dupii cum figurile 
concrete. fec“ 
monslrează actuollta- naHt&țl 
tea și viabilitatea culturii 
manifoxiărll, conflr- 
mlnd observația după 
care profilul spiritual 
nl unei epoci, unitar in 
diversitatea manifestă
rilor sale, reprezintă 
rezultatul dialectic al 
umil proces Istoric 
multiplu, produs nl 
succesiunii generații
lor. în acest sens, per
sonalitatea unuia din
tre înaintașii artei ro
mânești, a cărui activi
tate se leagă nemijlo
cit de orașul Piatra 
Neamț — pIctorulLas- 
căr Vorel — a constl- „ 
tult anul acesta simbo
lul sub care s-nu reunit 
o serie de stmporion- 
ne și expoziții de orlă 
contemporană româ
nească.

Proiectat să aibă loc 
Intre lunile lulle-sep- 
tembrie 1972 — festiva
lul a constituit, și do .
această dată, un mijloc dere^ o PrMȘnțg «' ° 
concret de’ afirmare a |p 
spiritului creator, de 
educare estetică, dnr și 
de Înfrumusețare a Ju
dețului Câd unul din 
primele puncte de In
teres ale festivalului 
este Inițiativa unei vi
zite a creatorilor prin;
Întregul Județ In vede- - .«.JBj , ,
rea stabilirii unor lu- UlnteraL ..Educația es

tetică in contextul sar
cinilor făuririi socletă-

rnl dezvoltate In țara 
noastră** — intltu- «■- —— 
lează. de altfel, seslu- deschis acum In holul 
nea de comunicări care , , . ,
va- Însoți toate mani- ret . încheie ș----
festările expozițloitale acelor manifestări.

Prin co s-a rea—

concrei

con-

va ridica un alt mo- festival, 
riumaht, „Prometeli zi- f " 
ielcrr noaslrc”, că U- lei de 23 August, ca si 
zlna de fire șl fl- celei de-a XXV-a anl- 
b-e sintetice Săvtacștl -vcrsărl a republicii — 
L?l va ÎEțlimpIna vizi- lucrările care formea-

Conferinței
Naționale a P.C.1L, zi
lei de 23 Ar ~ '

festlvaiulMc- unor marcante perso- .« x.| nje js(0r|0|
-------- 1 noastre, ca Ște
fan cel Mare. Mlron 
Cosita; Gh. Asăchî. M. 
Sadovcanu. G. Ibrăl-

t

CARNET

PLASTIC

expozlțll s-au orientat 
fie asupra unor reali
tăți tradiționale, fie 
spre redescoperirea 
unor noi ți Inedite sur
se de emoție In rea- 
lltaten înconjurătoare. 
Această preocupare 
o reflectă cele rnal 
prestigioase lucrări ale 
expoziției, nparțlnlnd 
fie unor artiști cu ex
periență, ca Victor 
Rusu Clpbanu son 
Fred Miros, (ic unor 
tineri creatori, precum 
Mlhnl Mădescu. Anton 
Pcrussl mu Zenaida 
Mndescu.

Lucrările de pictură 
șl de sculptură reunite 
In sălile muzeului de
artă, ca șl cele de gra-

— fleă mal sus-mențlona-

leanu, N. Tonitza, Vâ
sliri Conta etc., vor pri
lejul rememorări asu
pra unor Inalie șl no
bile realizări ale gln- 
diril;’ românești.

Festivalul asigură, 
din acest punct de ve-

te, accentuează asupra 
unor elemente repre
zentative ale renii- 
tățLL Personalitatea 
bine conturată a unor 
artiști, caro Iți des
fășoară activitatea in 
București, ca I. Mus- 
celcanu. Gh. lones- 
cu. I: Pacea, I. Sâ- 
llșleanu, Mac Constan- 
tlnescu, Balogh Petre, 
Liana Axlnte, cn șl 
realizările de bună ca
litate ale unor artiști 
din județul Neamț, ca 
Dan Hatmanu, lulia 
Hăiăuccscu, Constantin 
Nlcolac, Iile Bora, 
Pamplllu Clement ele. 
au conferit un plus de 
prestigiu întregii ma
nifestări. „Salonul u- 
morlștîlor“ — deschis 
In primăvara acestui 
an la București șl re- 

■ :.„:..i
Teatrului pentru tine
ret — încheie șirul

Prin ceea ce s-a rea
lizat prin ceea ce se 
Intenționează, consec
venți inițiativei propu- 

. pictură șl Si !n același timp 
sculptură — tlr.de să exigeați față de sine, 
depășească simpla 1I;p- organizatorii festlvalu- 

—trare a efortului șl rke- „Uscăr Vorol- au 
.Greva” va fi plasată zultatelor a activii! ?!lal eonfere jnlfe. 

din județ, spre o cit 
largă reprezenta- 

plasțlcli din In- 
i țară. Dedicat

angajarc deschisă, con
știentă n artiștilor. E- 
xigențele manifestata 
pe planul calității Iși 
vor afla un corespon
dent firesc, necesar, in 
preocuparea continuă 
de a forma publicul, 
de a-1 educa cit mai 
complex, cit mal rnul-

arări de artă monu
mentală menite să-1 -------- - ------------------
înfrumusețeze. Coloc- ții socialiste mulSilatc- 
viul despre organizarea 
modernă n spațiilor 
care a avut Ioc Ia Ro
man și care a încheiat 
o primă etapă a festi
valului a constituit o 
premisă importantă ta 
stabilirea coordonate
lor exacte pe care se 
vor plasa proiectatele 
lucrări de artă monu
mentală. Nu este in- 
Utnplfiter faptul că c 
compoziție intitulntfi 
„Gitîvu VH va pi.iviv. 
In Roman — oraș cu
noscut pentru puterni
cele sale mișcări mun-.. mai lari 
cltorești din trecut ; câ re a 7' _
la Blcaz, la bara- treaga țar.,. Dedicate, 
jul hidrocentralei, se ea. de altfel, Întregul Marina PREUTU

deschise acum sau 
proiectate a tl deschise 
In Piatra Neamț.

Sulta celor 3 expoziții 
— de grafică, pictară șl 
sculptură '

gll manLfe®tări un sens 
nobil, corespunzător 
exigențelor actuale.

splr.lt
tlr.de
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.Floarea 

de mină" 

șî ultrascurtele

Radloclubul de amatori din 
Bala Mare a Inițiat un origina! 
concurs internațional „pe unde 
ultrascurte", dotat cu trofeul 
„Floarea de mină". în acest an, 
trofeul a fost disputat de peste 
520 de stații de enilsle-recepțte, 
reprezcnUnd cluburi și radio
amatori din 10 țări. în urma 
deliberării care a avut loc la 
Bala Mare, colegiul de arbitri a 
stabilit clștlgători ol trofeului 
„Floarea de mină" pe radioama
torul Jurnj Sedlacek din Bra
tislava șl pe membrii radloclu- 
bului județean Craiova. Compe- 
tlțin a contribuit la Întărirea 
relațiilor de prietenie dintro 
radioamatorii din țările parii 
dpanle.

IALOMIȚA ;■

pentru 
automobilist!

în zona orașului Slobozia 
fost terminată prelungii 
rlantel șoselei naționale'

Ca voinicii
din poveste

Complexe 

comerciale

vineri la amiază, in salul 
olimpic de La MQnchen sosiseră peste 
800 de sportivi din 32 de țări. Mal 
mul’,1 atlețl din echipele U.R.S.S. șt 
Australiei, precum șl cîcllș'.i din 
R. D. Germană au plecat din Mdn-- 
chen pentru a lua parte la concursuri 
In diverse țări din Europa. Ei se vor 
Înapoia In orașul Jocurilor olimpice 
Înainte cu citeva zile de a ®e dn 
startul In probele la care alnt an
gajați. ouvurua unnipicc

Ultimul schimb al ștafetei ollm- Federația ihternațli 
pice, tlnărul atlet vest-german GUn- a motivat această

a
Irea va- 

. ' Bucu
rești—Constanța, care ocolește 
acum In Întregime localitatea 
pe o distanță de S,5 km. Pe 
noul drum, care străbate o 
plantație forestieră din apropie
rea lalomițcJ, s-ău amenajat 
locuri de parcare șl un restau
rant Realizarea acestei lucrări 
duce la descongestionarea 
circulației prin centrul locali
tății, erclnd legături mal lesni
cioase spre ’ litoralul Mării 
Negre.

în perimetrul comunei Bercu 
s-ou amenajat, plnă In prezent, 
primele 2OT hectare ale celei 
mal mari crescători de pește 
din județ, care va avea. In fi
nal, o suprafață de 600 hectare. 
De pe acum, se anunța o pro
ducție record de pește. Prima 
„generație" de crapi cu care a 
fost populată crescătoria dove
dește o vigoare nemnilntllnltă: 
pa aceste locuri, cresdrid ca 
volnicii din poveste, de 4—5 ori 
mal repede decjt „prevederile 
Inițiale". „Secretul" acestei creș
teri miraculoase rezidă In pu
ritatea șl bogăția da oxigen a 
apelor riulul Tur, scutit plnă 
acum — sperăm șl de acum 
înainte — de pericolul poluării. 
Primele SSO de tone de pește viu 
vor fl livrate penlru consum 
încă tn acest an.

in noile cartiere
In noul cartier Tomis Nord 

din Constanța, unde s-au mutat 
numai In acest an peste GOT de 
familii In tot atîtea apartamente 
confortabile, a fost dat In folo
sință un modem complex co
mercial In apropiere, s-a ame
najat o piață alimentară. Tot In 
Constanța, Intr-o zonă centrală 
supusă planului de sistematiza
re, s-a dat In folosință un com
plex de alimentație publica cu 
4 unități specializate, care În
sumează 1 280 mp. Se află, de 
asemenea, In construcție, In 
noul cartier constănțean „Fill- 
mon Slrbu", un alt complex 
comercial, insumînd 1750 mp, 
precum șl un supermagazin pe 
artera de largă circulație .„Ște
fan cel Maro.

ther Zahn — care vn aduce flacăra 
olimpică pe marele stadion in ziua 
deschiderii jocurilor — va fi însoțit 
probabil do uiți patru atlețl : un a- 
slsjslc, un african, un >amcrican și un 
australian. Această propunere a fost 
făcută de președintele comitetului 
de organizare. Willy Dauna rare 
dorește ca toate cele clnd continente■

să fie reprezentate la acel moment 
solemn. Propunerea irebuie să pri
mească avizul Comllqlulul interna
țional olimpic,

*
Noile „supcr-prăjlnl" din material 

plastic, utilizate de americanul Bob 
Seagren și suedezul Kjell Isaksson 
cu ocazia stabilirii noilor recorduri 
mondiale, nu vor fl acceptate la 
Jocurile olimpice de .ta Mdnchen.

‘lorihJA'de .atletism 
Jioiărlre ln8 felul 

următor : „Deși aceste prăjini nu 
contravin regulamentului in vigoare, 
am considerat că folosirea unui tip 
de prăjină dlntr-un material nou șl 
ameliorat or putea fi un avantaj 
pentru un număr limitat da atlețl 
care posedă aceste; prfljlni și au ovul 

suficient-să se acomodeze cu

țile lor deosebite au Lima H care te înfin-
poatale

Tractoarele roma
ne f ti de tip „Uniper- fost demonstrate In de plnd • la _____
»al", asamblate In cadrul unei licitații Munților Anzl. in ca-
Peru, s-au impus în internafionale organi- ' '
fața a două cunoicute
Hidrei americane, de- 
monsMndu-fi copaci-- , . .. __
tățile tehnice pențru cumpărării unui mare impus in fața mărcilor 
efectuarea lucrărilor

drul probelor tehnice, 
rate de un comitet mmționcasă agenția 
pentru reforma agrară peruană, tractoarele de 
din Peru, in vederea tip „Universal- a-au

. număr de tractoare
^e Sand<^ '“Z

FLACĂRĂ OLIMPICĂ ~
traseul pe teritoriul, ROMÂNIEI

Supermagazin 
la Slatina

Pasaj pe drumul

E 94
La Slatina, In partea „de sus" 

a orașului, acolo unde sa Înalță 
noi edificii sodal-culturalfe, se 
construiește un modern super
magazin. El este prevăzut cu 
7 niveluri șl va avea o supra-: 
față de 0 GOT mp. Noua con
strucție va cuprinde, la parter, 
un magazin cu autoservire, Iar 
la ultimul etaj o terasă de ali
mentație publică. Celelalte fi
ts Je vor fl ocupate de raioane 
specializata în desfacerea unei 
game largl.de mărfuri Indus
triale șl articole de uz casnic.

întruclt circulația rutieră pe 
drumul european 94 era sto
pată plnă acum de mai multe 
ori pe zi de bariera de rade fe
rată din cartierul timișorean 
Calea Șagulul, a Început con- 
sirucțln unui pasaj denivelat 
lung de 700 metri. Prevăzut cu 
patru benzi de circulație, cu 
trotuare pentru pietoni șl cu 
rampe de acces din părțile late
rale, noul pasaj va permite 
automoblllștllor care se În
dreaptă sau vin dinspre punc
tul de frontieră Moravlța 
riștlge timp prețios. Plnă la 
terminarea lucrării, edilii locali 
au amenajat o rută ocolitoare 
asfaltată.

să

BALCANIADA DE NATAȚIE

La Sofia au continuat întrecerile 
campionatelor balcanice de notație,
în ziua a doua do concura, sportivii 
români au terminat Învingători ln 
două probe. Marian Slavic s-a clasat 

• pe primul loc In proba de 400 m liber 
cu timpul de 4’18"7/10, iar Anca 
Groza a dștlgat cursa de 200 m fiu-, 
ture in 2WW.

FISCHER-SPASSKI 8-5
Ș f ■

întreruptă Joi seara la mutarea 
41-a, a 13-a partidă a medului pc 
tru titlul mondial de șah dintre Bo 
Spasski șl Robert Fischer a continuat 
vineri seara. Partida s-a încheiat la 
mutarea a 74-a cu victoria lui Fischer. 
Scorul meciului este In prezent 8—3 
puncte în favoarea Iul Robert Fischer. 
Conform regulamentului, cea

mlnlcă. .

Conform regulamentului, cea de-a 
lî-n partida urmează să se Joace du- 
m I „ I nfe

ELECTROBANAT" - TIMIȘOARA

O gamă variată de produse „Elba
* '’r-..- r

TIMIȘOARA “(corespondentul 
„Sclntali" Cezar Ioana). — Co
lectivul Întreprinderii „Electro- 
bannt" din Timișoara a realizat, 
peste sarcinile de plan pe 7 
luni, o‘ producțio-marffi In va
loare de 24 milioane Iei. Inde- 
pUnlndu-șI înainte . de termen 
angajamentul asumat fn cinstea 
zilei de 33 August. Ca urmare, 
beneficiarii produselor electro
tehnice șl . electronice purUnd- 
cunoscuta marcă „Elba" au 
primit suplimentar ‘ peste I BOT 
corpuri de iluminat de in
terior șl exterior. precum 
și importante cantități da 
faruri și Ifimpi pentru auto
turisme. , tractoare, vagoane și 
vapoare, ba'tcrll, lămpi de bi
rou șl alte BOrilrnente, Do men
ționat că In această perioadă 
gama celor peste . 5OT de produ
se și subansamble fabricate de 
uzina timișoreană s-a îmbogățit 
cu noi ’ articole tehnice. Intre 
acestea, numărindu-se șl primul 
set de 3 lămpi penlru echipa
rea noului tip de autocamion 
greu rare se fabrică la Brașov. 
Un succea de urestiglu al mun
citorilor șl specialiștilor de aici 
11 constituie și realizarea, prin 
forțe proprii, a unor utilaje și 
agregate In valoare de 2,5 mi
lioane lei.

(urmare din pag. I)

rgurl uitate rare pe merit 
l-ar revendica, dar In 

ița Slatinei n-am mai re
zista tentației de a 1-1 a- 
iribul. Căci puține au fost 
locurile unde cotitura de 
soartă, mutația de destin, 
Întoarcerea do direcție de 
In lenta agonie la frenetica 
șl trlumfătoarea renaștere, 
să fie alit de radicale. Ln 
o patetică chemare, cel ple
cați au holărlt să. se în
toarcă. Cel rămași s-nu 
trezit antrenați Intr-un Iu
reș rare i-a smuls din som
nolența uitării șl 'a resem
nării. Cei ce niciodată nu 
s-au glndit că. înlr-o zi, Ișl 
vor părăsi străvechile lor 
vetre ■ hunedorene. reșlțene. 
brașovene sau bucureștcne 
șl că vor veni să &e „‘în
groape" In Slatina, n-au 
pregetat. Un cuvlnt fasci
nant II atrăgea Irezistibil : 
„Alufom" — Aluminiul ro
mânesc.

Nu s-eu găsit aid nld 
depozite miraculoase de 
bauxită, -nld cine știe ce 
surse de energie. S-a des
coperit însă, ra pretutin
deni ln țară, acel zflcfimlnt 
de neprețuit neînscris In 
lista mineralelor, din rare 
comuniștii au știut dlntol- 
deauna să facă o forță de 
neînvins : Infțlatiea. Ela
nul. Sfidarea condamnării 
ancestrale și a agoniei len
te. încrederea fn oameni șl 
In dragostea lor .nestrămu
tată față de locurile care 
i-au zămislit

...Nu știu care pași s-nu. 
auzit mal Impetuos In zorii 
acestui deceniu pe melea
gurile Slatinei : al omului 
rau al energiei ? Dar clară 
aș Încerca să-ml reprezint

figurativ asaltul forțelor 
umane șl materiale conver- 
glnd către mutația de des
tin a Slatinei nu aș putea 
disocia omul de energie.

„.Cu ani tn urmă, mă 
aflam cu unele treburi de 
presâ In clădirea albă din 
Inima Bucureșliulul deasu
pra căreia flutură întotdea
una steagul roșu al Parti
dului Comunist Romăn. Era 
la cea dinții oră a unei cuvlnlul 
dimineți de lucru șl, pe scă
rile ce duceau ia primul 
etaj,‘urcau clțlva oameni 
care purtau pe brațe o tna- 
dietă aibă ca un proiect 
de vis. Am întrebat : ce 
reprezintă ? Ml s-n răspuns 
scurt șl enigmatic, ra In- 
tr-o șaradă : „Slallno. uzi
na de aluminiu". Ml se pfi- 
rea de necrezut. Aluminiu 
la Slatina. In orășelul ace
la lipsit de orice vocație 
industrială ?

Pentru Slatina momentul 
acela a însemnat o răscru
ce In destin. A Însemnat 
renașterea.

Apoi s-a declanșat, si
multan cu ridicarea colo
sului din dreapta Oltului, 
marele asalt al torțelor e- 
nergetlce. Din toate punc
tele țfirii unde se năștea 
energia au pornit, cu pășit 
lor mari de oțel, Inalntînd 
peste munți, peste păduri.' 
peste văl șl clmpll. stllpli 
de Înaltă tensiune purtind 
pe umerii lor cablurile 
groase ce trebuiau să adu
că curentul electric. Astăzi, 
dinspre toate marile pui 
ta unde slnt captate fulge
rele lui Jupiter, de Ia 01- 
caz șl Doli-eșll. de la Sadu 
și Paroțenl. de la Argeș si 
Porțile de Fler pornesc 
către acest punct, spre a 
contopi inir-un colosal nod

În c î t e v rî n d u r i
• FOTBAL — A început o nouă e- 

diție a campionatului francez da 
fotbal. în etapa Inaugurală s-au Înre
gistrat următoarele rezultate: Melz- 
Red Star 3—0 ; Angers-Ajaccio 4—0; 
Bordcaux-SE Etienne 1—1 ; Stras
bourg-Reims 4—1 ; Nlsa-Sochnux

României acestul turneu echipa
susținui opt lntllnirl din care a clș- 
Lfgat patru și a pierdut patru. • 
TENIS —La Indianapolis a conilnuat 
turneul Internațional de tenis ta 

I câte, si!țt<’-!pr]*Șertțl jucători Soi'tva--d 
loâre’ din 'mal "multe țări ale lumii, 

lată cît'va dintre rezultatele In-

Șl Oltul, șl cîmpllle mă
noase, și dealurile cu po- 
meturi | din spre nord I Șl 

schimbat : conștiința oara-- 
nllor,. dinamica ritmului lor

energetic forța pe care o 
transportă, mii șl mii de 
stâlpi de înaltă tensiune.- ___ ____ t_
Este Imaginea care anunță totuși, ceva esențial s-a 
tacă, din depărtări, urmă-' 
tind liniile aeriene ee se 
pierd la orizont, apropierea de existență, 
de un punct -unde această 
concentrare trebuie să pro
voace adinei șl structurale 
prefaceri. E Slatina. Ora
șul acela din a cărui viață 

.viilor" fusese 
exclus.

în lOifB cuvintul acesta a 
fost fixat ca primul țăruș

*
— De la 54)000 de tone 

aluminiu,‘cil a.fost prolccr 
tată Inițial, uzlnn noastră 
n ajuns în ultimii doi ani 
al cincinalului trecut la o 
producție de 100 (XK) de tone 
— Im! spune comunistul 
slfitlnean : Marin Bal cu. Pe

0

bătut pe locul. viitoarei u- 
zlne, in pămlntul „fără 
perspective" ol Slatinei. La 

si_ 20 Iunie 1963. oamenii, cu 
suflarea stinsă de emoție, 
asistau la cea dinții șarjă 
dată de Slatina»

Au trecut de atunci șap
te ani. în timpul acesta 
orașul, rare, pasămite, su
ferea Inlr-o vreme a lelar- 
gillor numai de „așezarea 
sn dincoace de Olt" e-n 
transformat din temelii. 
Cine 11 privește astăzi de 
pe culmea Grfidiștel — n- 

___ colo unde sub pămlnt zac 
inc- temeliile unei cetăți uitate 

— șl 11 compară cu orașul 
de altă dală, ori va crede 
că a poposit aiurea, ori că 
Grădlșlea s-a 
loc. Dar toate 
slnt, acolo, pe 
așa cum

mutat din 
cele veșnice 
locurile tor, 

1 fișat natura.

I
.. ii ■i.• ■ -i

llngfi cele patru hale de 
electroliză s-au construit 
fabrica de anozi, turnătoria 
do aluminiu șl atelierul 
mecanic, una dintre prin
cipalele utllitățl-nnexă ale 
uzinei. Actualul cincinal Iși 
propune dublarea capacită
ții uzinei: prin construirea 
a încă patru bale de elec
troliză. Prima dintre aces
tea. demarată la ce) mal 
înalt nlvfel de mecanizare 
șl tehnicitate atins In acest 
domeniu In cele mal avan
sate industrii ale genului, 
a șl fost dată In întregime 
In folosință In dnstea Iul 
23 Angus! 1072.

La sfiroltul lui 1074 ne-am 
propus' să atingem rapaci
tatea de 200 O4N7 lone alu
miniu prevăzută de dnel- 
nnl pentru anul 1075. în 
primele zile ale lui 1071,

î

4=-l j NIn3eS-VaI«SltC2<îl!MlfîS I"—1 ; Bas- itna. UKva’ uiamu -i.'iș&uiuiU7LQ in-
‘tla-Nanten $—0 -; Lyon4Rennes 3—,1; ■-?"» regislrate Elrf,,ift1jmil-4ur âî’- ‘probei " 
" “ ...... f?irr,p|u ftiascuijn.:; Kodes , (Ce-

boșlbvăctai — Faulk (S.U.A.) S—1,- 
6—1 ; Belkln (Canada) — Panatta 

■. (Italia) S—3, 6—2 : Sakal (Japonia) 
— Plato Bravo (Chile) 8—2, 0—2 ; 
Simpson (Noua Zeelândă) — Gra- 
ehner (S.U.A.) 6—2. 2—6. 6—4 ;
Hewitt (RJȘX.) — Tanner (S.U.A.) 
6—-2, 6—4 ; Prolsy (Franța) — Del) 
(S.U.A.) 6—2, 3—6, 6—3. e în cadrul 
concursului de la Budapesta, jucă
torii! roman Dumitru Hărădău s-a 
calificat pentru optimile de finală, 
Invinglnd cu 6—2. 6—3 pe Totnovid 
(Iugoslavia). Ton Santel a fost elimi
nat "de polonezul Novîcki cu 64-0. 
6—L Alte rezultate : Meirevel! 
(U.R.S.S.) — Boorea (Italia) 0—1, 
6—3 ; Szoeko (Ungaria) — Pîseckl 
(Cehoslovacia) 4—6. 6—3, 6—1 ; Ko
loskov (U.R.S.S.) — Tajcnar
(Cehoslovacia) 0—0, 6—2: Sefcsik 
(Cehoslovacia) — Kakulla (UJLS.S.) 
6—2, 8—6 ; Lemna (Brazilia) — Bur- 
gemdster (R. F. a Germaniei) 6—2, 
6—2 ; Barany (Ungaria) — Savld 
(Iugoslavia) 6—1, : 8—3. • în tur
neul Internațional de tenis de la 
Columbus, jucătorul olandez Tom 
Okker l-a învins cu 8—3. 6—3 pe 
americanul Tom Leonard, lor nus- 
trallahul Ken Rosewall a dispus 
cu 6—1, 6—2 de englezul Graham 
Stilwell. Alte rezultate : Cox (An
glia) — Froehilng (S.U.A.) 6—3.
6—i ; Ashe (S.U.A.)-Addlsoa (Aus
tralia) 7—6. 6—3 ; ’ “
Rico) — 1

Sedan-MarallLa 0—2 ; F. C. Paris- 
Nancy 3—2. • în primuri meci al 
turneului Internațional de fotbal, de 
la Valencia, s-au inillnlt formațiile 
Feljenoord Rotterdam șl Valencia. 
Partida, care a fost urmărită do 
peaie &9 (Kffl de spectatori, s-a indie-;

■ lat la egalitate: I—1 (0—0); « Din 
Amstertiam se anunță că au fost de
finitivate dalele de dișpulare a fi
nalei „Cupei Intercontinentale ta 
fotbal In care slnt angajale forma
țiile Ajax Amsterdam și Indepen-> 
cliente Buenos Aires. Primul med 
sa vn desfășura ta, ,6 septembrie la 
Buenos Alres. iar partida retur va 
avea loc la 28 septembrie pa Sta
dionul olimpic din Amsterdam. ® 
Aflată ln turneul" In U.R.S.S.. echi
pa do fotbal Sport Club Bacău a 
inillnlt., Ia Kutaiîl, formația tonală 
Torpedo cu care a terminat te ega
litate 2—2 (0—0). Golurile echipei 
romăne au fost marcate de Florea 
șl Rugiubd. a ATLETIS3L — tn ziua 
a doua a concursului Inîernnțtonal 
de atletism rare se desfășoară ta 
Varșovia între'reprezentativele Po
loniei și Franței, atletul polonez 
Bronislaw Malinowski ,a egalat re
cordul european In proba de 3 OM m 
obstacole deținut de sportivul sovie
tic yindlmir Dudin cu 8'22”2/1.0. 
o BASCHET — Contlnulndu-șl tur
neu! In R.P. Chineză, reprezentativa 
feminină de baschet a Iloinâniei a in- 
iilnlt la Pekin selecționata țării 
gazdă. întllnlrca s-a încheiat cu 
scorul de- 76—66 (34—31) In favoa
rea sportivelor chineze. în cursul a-

<r.

1.

(U.R.S.S.)

, . _ ; Pasarel (Porto
____ Fairlie (Noua Zeelandfi)
6—3, 8—4.

chiar ln orașul Slatina, nu 
departe de vechea gară, s-a 
pus în funcțiune uzina de. 
prelucrare care, Încă din 
primul i an do existență, a 
ajuns să asimileze produ- tează Instalațiile, iar
cerea unei game de peste hala a ehteea

imensfi pe fundul căreia 
mugesc buldozerele și trac
toarele, hala a șaptea și-a 
înălțat stllpli de beton ar
mat, hala n șasea Lșl mon- .... |n 

cerea unei game de peste hala a clhcea „focul" s-a 
8M piese șl accesorii din aprins In ultima cuvă. Este 
aluminiu dintre cnre, cele exact ceea ee se putea ve
rnal multe, se realizează den și cu opt. nouă ani in 
pentru prima dată in țara urmă, clnd stllpli de Înaltă 
noastră. tensiune obla poposeau cu

— Și Slatina 7 tronsoanele lor pe care se
— Orașul ? scurgeau fulgerele Iul JupI-
— Da. ier plnă la poarta uzinei.
— Păi nu 1-ațl văzut ? Numai că atlt ritmul, cit șl

modalitățile tehnice de exe-, 
euțle slnt altele. Pentru efi 
și oamenii slnt alții.

împreună cu șeful unei 
echipe do întreținere a In
stalațiilor de redresori, 
Marin Baralamble. „flera- 
rul-betonlBt“ al creierului 
energetic al uzinei — cum 
II place " ,
bărbat de vreo 33 de 
salopetă ,dc 
clan, mănuși 
cingătoare și 
gni purtat 
”'>rln ceană

— Ba da, l-am revăzut. ■
— De La ISCOO de locui

tori a ajuns la 37 COT. Alu
miniul l-a adus. Mulți slnt 
slătlneni de baștină, readu
nați acasă do pe toate me
leagurile (firii, alții, oameni 
b! slderurgiilor șl metalur- 
glilor „clasice", feroase, nu 
venit alei să pună umărul 
la realizarea unuia dintre 
cele mal ambițioase proiec
te ale epocii noastre. Au 
venit șl -au rămas.

Cuprinzlnd astăzi Intr-o 
privire panoramică tot ee sprinceană — pătrund în 
șe petrece In Incinta uzinei sistemul arterial al colosu-
de aluminiu se poate deru- Iui prin cnre circulă .,5in-
la întregul proces de edlfi- gel " 
care a occstul coloa. din Lrii 
unghiul viitorului către tre
cut. Căci acolo unde se va 
înălța cea de^n opta halfi 
de electroliză abia se toar
nă fundațiile Intr-o groapă

să-și jrpună — 
. ani.
electrotehnl- 

de cauciuc la 
băsculete ne
cochet pe o 
pătrund în

7ele“ uzinei, curentul elec- 
.. ic. Ușile de fler pe core 
avertizoare de temut spun 
cile cevn pe scurt șl fără 
echivoc despre pericol sini 
deschise una după alin. Inr 
dinapola lor ml. &e dezvă-

americane „John Dee
re- fi ^international'!', 
considerata pind In 
-------- - — .1., 
rotați" ci plefei locale. |

i transmite agenția pe- cr’2rjl0^, a9ric0,f‘
’ ruand de presă „Inter 20nă situată la citeca present ca „ildpini ab- 

luje ge kilometri de i ' ' ' ' ' '—'Press Service*. Călită- iute de kilometri

Kort Bachmann despre

BONN II (Agerpres). — Președin
tele Partidului Comunist German, 
Kurt Bachmann, a relevat, Intr-un 
interviu acordat agenției T.A.S,S„ 
Însemnătatea tratatului dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei pentru 
destinderea pe continentul european. 
El a subliniat necesitatea transpu
nerii în viață a prevederilor acestui 
tratat și a stabilirii unor relnții noi 
între Uniunea Sovietică și R. F. a 
Germaniei. Kurt Bachmann a afir
mat, pe de altă parte, că între R. D. 
Germană șl R. F. a Germaniei tre
buie stabilite relații normale de bună 
vecinătate, pe baza normelor și prin
cipiilor dreptului internațional. Tot
odată, președintele P.C.G. a reafir
mat necesitatea primirii celor două 
state germane In Organizația Națiu
nilor Unite, precum și a recunoaș
terii de către R.F.G. a nevalabili- 
tățll de 1a bun început a acordului 
de la MOnchen.

in lephiră cu situa 
indienilor americani
BRASILIA 11 (Agerpres). — 

de-al VIJ-lea Congres interamerlcan 
pentru proiecția și apărarea dreptu
lui populației Indiene, ale cărui lu
crări se desfășoară la Brasilia, a a- 
probai Joi seara „Declarația de ta 
Brasilia" ln care este reafirmată ne
cesitatea soluționării problemei in
dienilor americani.

Documentul, care a primit spriji
nul tuturor delegațiilor, subliniază că 
progresul țărilor americane este 
otrins legat de cel al minorităților 
naționale, Inclusiv al triburilor in
diene, care trebuie ®ă flo integrate, 
ln mod progresiv, in rindul comun1- 
tățllor naționale, țlnlndu-se cont de 
instituțiile tribale și de personalita
tea Indienilor. Declarația relevă că 
țările nmerîcane trebuie afi Includă 
populațiile Indiene ln planurile lor 
naționale de dezvoltare, Bă creeze po
sibilitatea participării acestora la c- 
lnbornroa lor, aslgurlndu-lc, totodată, 
dreptul la educație, eliberarea econo
mică, politică și socială. Declarația 
consfințește dreptul de proprietate a 
indienilor asupra pămlnlului care a- 
parțlne diferitelor triburi și asupra 
rezultatelor muncii lor.FORTĂREȚELE» DIN NEW YORK

In S.U.A., jafurile 
șl atacurile banditești 
nu atins proporții În
grijorătoare. Pentru 
a-și apăra viața și a- 
vului, locatarii mul
tora din clădirile New- 
Yorkulul și-au trans
format apartamentele 
In sdevfirnte fortărețe. 
Unn din aceste „dă- 
dlri-fortărețe" situate 
pe strada 78 din 
cartierul Manhattan a 
atras recent atenția 

mente ale acestui 

cate plită acum de 
bandiți. Ca atare, lo
catarii nu hotfirit să ia 
măsuri drastice de a- 
pârnre. Imobilul sea
mănă acum cu un bas
tion al cărui ocupanțl 
slnt pregătiți șă facă 
față atacurilor bandi
tești. Apartamentul 2 
B, de pildă, pare o în
chisoare. Ușa Iul e fe
recată cu 5 lacăte. 
Dp'uă vizoare dau po-' 
sibllitatea locatarilor 
să observe prin ușă n- 
proplerea unor musa
firi nedorlțl. Un sistam 
complicat de alarmă 
intră ln funcțiune I- 
medlat ce. un bandit 
ar încerca să forțeze 
Intrarea., Asemenea 
„fortărețe", mențio
nează revista, nu sini 
un produs rpedffc 
MnnhattanuluL He 
au Eipărut șl In alte 
mari orașe ale S.U.A.

„Privesc 
noaptea pe fereastră a discuta și elabora ln
șl văd indivizi In- comun alte măsuri de 
drepUndu-se In grabă apărare. Printre altele, 

.„„1 «„ .„1. g_a pr0pU3 înființarea
unor „echipe spedale 
de vigilență". Locata
rii constată 
mijloacele

va veni rindul ?“ Rlta 
și Bill, doi dintre cel 
mai tineri locatari, . ......... de

a
fest 
ort.
pus 

gupll-

au relatat eă In 
cursul a doi ani 
S meniul lor a 

t:i- de trei 
srați, el au 

două lacăte i _r_. 
mentare Ie ușă, o re
țea de fier la fereastra 
din bucătărie șl obloa
ne metalice la feres
trele din sufragerie ed 
dormitor.

viața șl avutul 
costă oln ce In 
mal mult. Un sim
plu sistem de sem
nalizare, care dă alar
ma clnd un răufăcă
tor Încearcă Hă pă
trundă pe ușă sau fe
reastră, costă mal mult 
de 100 de dolari pen
tru fiecare punct de 
apărare. Depinzlnd de 
mărimea apartamen
tului, cheltuielile pen
tru instalarea unor a- ,

televizorul e, do obicei, dtevn sute de dolari, 
decantat .șl ascuns, ca Din propria lor expo-,-, 

rlență, locatorii s-au

NOTE

, Din propria lor t 
rlență, locatorii s-au" 
convins că - un slslem i 
mal simplu și ded
mal Ieftin as do
vedește adeseori Ine
ficace. în ultima vre
me, arsenalul mijloa
celor de apărare adop
tate tn „fortărețele" 
din New York s-a îm
bogățit cu aparate 
care folosesc unde ul
trascurte. elemente 
fotoelectriee ș.a. care 
formează automat nu
mărul poliției sau 
strigă „ajutor” ! Fi
rește insă, costul unor 
asemenea sisteme este 
foarte ridicat

La toate acestea se 
adaugă și un alt as
pect, cu Implicații tra
gice. Ziarele au rela
tat, ln repetate rin- 
duri, cazuri dnd lo
cuitori din „Imohlle- 
le-forlf'ete" nu căzut 
victime Incendiilor 
pentru că n-au ■ putut alL «a rTB-,Bw»cm*
reștrele acoperite cu 
rețele grele de fler. 
Pe bună dreptate, 
conchide „Life", nu 
este deloc ușor să 
fii astăzi locuitor per
manent al Manhalla- 
nuluL

efi nu atragă atenția r- 
veniualilor bandiți. 
Clnd 11 pun In funcți
une. locatarii 11 înșu
rubează pe o placă 
grea de metal, care, Ia 
rindul ei, este Implan
tată lntr-unul din pe
reții casei. Proprieta
rul televizorului e 
mulțumit de Ingenioa
sa măsură pe care a 
adoptat-o : „ca să-l fu
re — spune el — hoții 
ur trebui să spargă zi
dul".

în duda, tuturor, a- 
cestof măsuri de pre
cauție, locatarii 1- 
mobilulul trăiesc sub 
Imperiul fricii. Ade-, 1,.uu pulu4

uneori suori se adună pentru se gareze prin te-

cu saci In spate, rela
tează un locatar 
Imobilului 
Street. Eăte semn cil 

■ încă unul din • vecinii 
mei a fost Jefuit. Mă 
întreb, mie clnd Iml pentru

____ al;
din 78-

1ns8 că 
folosite 

apăra A. M.

lule ochiului un decor 
film șUințifico-fantastlc, 
hale Imense, panouri cu ace 
tremurătoare, penițe muiata 
In tuș și puse să scrie au
tomat pe suluri sau discuri ' 
de hlrile liniile sinuoase 
ale unor stranii encefalo- 
grame. Cind mi se spune 
că, pentru funcționarea sa 
optimă uzina consumă 
două 6ri cantitatea de cu
rent electric de care 
nevoie un oraș de dimen
siunile Bucureștlulul, în
țeleg mai bine de ce a tre
buit ca întreaga rețea ener- 
Setică a țării să-și dea !n- 

Inlre aici, umăr la umăr, 
în halele ținute sub chele.

nici un oro. întregul proces 
este urmărit în fața panou
rilor din încăperile anexă, 
unde indicatoarele lumi
noase „radiografiază" con
tinuu funcționarea Instala
țiilor.

— Noua halfi de electro
liză — lml spune Marin 
Harnlamble — o fost dotata 
In acest punct cu un „robot* 
care acționează pe bază de 
programare. Instalarea șl 
conectarea lui la rețea o 
devenit pasiunea tuturor 
electrotehnfclenllor din e- 
chlpeie uzinei. Șl țineți cont 
de faptul că vîrsta lor me
die este de numai 2.3 de 
ani ! SS II vedeți cum ee 
ndună dună orele de lucru 
In jurul specialiștilor șl pri
vesc ore întregi la accnslfi 
..minune" pe care mllne o 
vor stfipini șl o vor putea 
reproduce în toate celelalte 
hale aflate îh construcției.

— Acum se noule spune 
că uzina noastră șl-n 
parcurs „cel șapte ani de 
acasă" — lml spune comu
nistul Ion Dolofan, tehni-

de

are

dan șl secretar al organi
zației de bază din atelierul 
mecanic. Apoi, revine 
brusc : Numai. că ăștia 
șapte ani au fost ra al vol
nicului din poveste, cel de 
creștea lntr-un an cil alții 
In șapte. Așn că putem vor
bi de atingerea viralei de
plinei maturități. Eu am
verill ale! In ION, cu pri
mii 16 comuniști care au 
pornit construirea urinei de 
la cel dinții țăruș bătut in 
pnmțnt. Acum, fiecare ai 
treilea lucrator al 
este comunist, 
nil spre noi cu 
venu tn sufletele lor __
nobil, mnl curat mal plin 
de ambițiile autodepăxlrii. 
Nu l-am primit, desigur, 
dedt pe cel mai destoinid...

O uzină fărfi deșeuri. Ni
mfe nu se pierde, nimic nu 
este de aruncat Totul 
este utdteabll. Lucrind cu 
energia cea mal curată, 
pentru o da ln final 
un produs cu o purita
te care trebuie să deud- 
șea«că W In sulă. Slatina 
este imaginea Industriei 
nepolunnte.

„Alurom" este marca 
noului „aur alb” românesc, 
în puritatea și strfiîudrea 
Iul s-a turnat ceva din cu
rățenia șl ambițiile cele 
mal nobile ale oameni
lor de pe aceste melea
guri. Față de „doufi mori 
sistematice, o fabrică de 
cherestea, două lăbăcfirll. o 
fnbrică de cărămidă ș! 
tlglfi", prezentul, prin co
pleșitoarea sa forță econo
mică șl Industrială, exclu
de orice comparație. Aceea 
era letargia, aceasta este 
vLața.

uzinei 
Au ve

to! ce a- 
mai

vremea
Ieri tn țari : Vremea s-a menținui 

frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin. După-amlaza, 
cerul a prezentat unele tnnorări In Bli
dul Moldovei, Hărăgan, Dobrogea șl 
Mumii Bucegi unde s-au semnalat des
cărcări electrice și averse Izolate de 
ploaie. Viatul a sunat siab plnă ta po
trivit. cu unele intensificări In Moldova, 
pnjdomlnlnd din sectorul nordic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
23 de grade la întorsura Buzăulus șl 34 
de grade la Drobela Turnu-Severin. In 
cursul dimineții, local, In zona de mun
te șl podișul Transilvaniei, a-a produs 
ceață. In București : Vremea s-a men
ținut frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil, mal mult senin. Vlnlul a su- 

b flat ta general slab. Temperatura ma
ximă a atins S3 de grade.

Timpul probabil pentru U, 14 șl JS 
augurt. In țară > Vreme călduroasă, cu 
cer mal mult senin la începutul Inter
valului. Apoi, cerul va deveni variabil 
șl se vor semnala tnnorări mal pro
nunțate tn Jumătatea de nord-vesl a 
țării, unde slnt posibile ploi de scurtă 
durată șl o ușoară scădere a tempera
turii către sHrșIita Intervalului. Mini
mele vor fl cuprinse tatre 12 șl sa d» 
grade. Iar maximele Intre Z4 ș! 3t de 
prade. In Bucnreșll s Vreme călduroasă. 
Cerul va fl variabil, mal mult senin. 
Temperatura se menUne ridicată

NUMEREI.E EXTRASE
Ia tragerea din U august I9TJ

FOND GENERAL 
677 845 lei. 
report

EXTRAGEREA 
11 M 81

EXTRAGEREA
56 22 37

Plata premiilor vn începe

DE PREMÎT :
din cure 3 257

42 44I :

Ca-Plata premiilor va Începe In __ 
pltală de In 10 august I oină la 23 
septembrie : In țară de.Ia 24 august 
plnă la 23 septembrie 1072 Inclusiv.
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La Phenian va avea loc

î

Mffi Mii va vizite 1P. Chineză
TOKIO I! (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei, Kakuel Tanaka, 
n anunțat că va face ln curind o vi
zită in ILP. Chineză, ln vederea nor
malizării relațiilor dintre cele două 
țări.

Ministrul de externe ol Japoniei;
Masayoshi Ohlra, a declarat vineri 
că normalizarea relațiilor Japon 
chineze coiullțulq una dlptre. Rnrd- 
nile politice Imediate ale guvernului 
de la Tokio, relatează agenția Kyodo.

El a adăugat că există numeroși fac-
lori favorabili normalizării relațiilor 
dintre Japonia șl R.P. Chineză, ' 
timpul a" devenit propice pentru 
cost lucru.

Ministrul de externe japonez a a- 
flrmal, de asemenea, că guvernul său 
urmărește cu atenție evenimentele 
care contribuie la reducerea tensiu
nii in Peninsula Coreea'șl In alte re
giuni din Asia.

. ’ș’ț- -i?< ■ ' ■

dintfo Japonia șl 11,1'. Chineză, Iar ff rwrwsî 1»° rtAVHn H-
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"îVizita delegației U.GXR. in Finlanda
SJyv SkyL Cu acest prilej a avut 
Ioc o convorbire prietenesc!! cu pri
vire la activitatea ilndlcală din 
Romănla și Finlanda. A fost, de ase
menea, vizitată Uzina dc stat, con
structoare de mașini grele, „Vaimet 
Oy8 din SJyv SkyL

(

i,

HELSINKI 11 (Agerpreâ). — Aflată 
In Finlanda, delegația U.G.S.R., con
dusă de tovarășul Virgil Trofln. pre
ședinte al Consiliului Central nl 
U.G.SiR., a vizitat Fabrica de hîrtle 
pentru ziar din Kalpola si a avut-o 
Intllnlre cu activul sindical din în
treprinderi șl Instituții ale orașului

J,

’
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LA KIEV A FOST mAUGURATĂ r S |

1

I

i

GENEVA î

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE
Suedia propune interzicerea imediată a anumitor arme și 

metode de război „clasice9
GENEVA 11 (Agerpres). — Comi

tetul O.N.U. pentru dezarmare de la
Geneva 's ținut o nouă ședință de ______ ________ , ™
lucru in cadrul actuale! sale sesiuni viitoarea conferința internațională af

Luind cuvintul, reprezentanta Sue-

PANMUNJON 11 (Agerpres). — La 
II august, la Panmunjon s-au În
cheiat cu succes convorbirile preli
minare dintre Organizațiile do Cruce 
Roșie din nordul fl sudul Coreei, 
Informează agenlîn A.C.T.C. Prima 
ședință a convorbirilor propriu-zlse 
va avea loc la Phenian.

.CHILE Njj VA CEDA PRESIUNILOR

In conflictul privind

>66
I ' .

I

■Ff

CORESPONDENTA speciala
y

armelor nucleare și a altor arme de 
distrugere in masă.

Suedia consideră, de asemenea, că 
I  irlnța Internațională af

trebui să examineze Interzicerea Ime
diată a anumitor arme șl metode de rST’Kn! flnnnimitf* plndoA8 nnn

Pentru dezvoltarea legă-

turilor comerciale și fi

dlei, Alva Myrdnl, o declarat’ eă A- război, denumite „clasice8, așa cum 
dunarea Generală a O.N.U. ar putea ’? -— <— > u.
critica, pe bună dreptate, Comitetul 
de dezarmare „pentru incapacitatea 
de a trece la negocieri asupra unor 
tratate reale in ceea ce privește prin
cipalele probleme aflate In sarcina 
sa“. Stagnarea negocierilor de dezar
mare țțe fundalul unei curse cres- 
cinde a înarmărilor a determinat gu
vernul suedez să ajungă la coneluzlB 
că o conferință mondială or putea să 
ofere negocierilor de dezarmare un 
nou impuls, a menționat Alva Myr- 
dal. Sarcina' principală a conferinței 
mondiole ar fl realizarea dezarmării, 
cu eliminarea definitivă a tuturor

• ""'î ’ '■ i ‘ V'

itea ■ stat bombele cu napalm, bombele cu 
fosfor sau eu bile, războiul chimic, 
bombardamentele fără discriminare. 
Alva Myrdal a subliniat că armele 
de acest tip slnt deosebit de crude și 
că aceste metode de război lovesc 
fără distincție in populația civilă 
Din acest motiv, n arătat delegata 
suedeză, se impune interzicerea lor 
de către viitoarea conferință mon
dial!, precum șl completarea trata
telor Internaționale care reglemen
tează purtarea război olul, devenite 
insuficiente. O serie de arme șl me
tode noi de a duce războiul ar tre
bui. de asemenea, să cadă sub 
lerdicțla legii internaționale. .

nanciare cu țârile din

Europa răsăriteană 
“ FT“

RAȚIONALIZAREA CUPRULUI46
Președintele a subliniat că guvernul 
său dispune ln prezent de o bază e- 
lecioraift unică șl stabilă

Președintele Allende a allrmat că 
guvernul este dispus să restabilească 
relațiile diplomatice cu Bolivia, În
trerupte ln u rmă cu 10 ani.

Președintele Allende s-a Intllnit 
cu conducătorii partidelor care fee 
parte din Frontul Unității Populare 
pentru n examina o serie de pro
bleme legate de situația economică a 
țării Au fost prezenll. de asemenea, 
o serie de miniștri. Partldpâhțll la. 
reuniune nu acordat o atenție deosa- 
bita dezvoltării agriculturii. I

Camera Depulaților a Congresului 
Național chilian a aprobat ln între
gime proiectul de lege preizentat de 
președintele republicii, Salvador 
Allende. In legătură cu participarea 
muncitorilor la conducerea Întreprin
derilor și a proceselor de producție, 
precum și cu privire Ia dezvoltarea 
acctorulul de stat ol economiei.

i ’ ' : - /' ■.' -a ■s -; 4 .' • - - ■ z- -

SANTIAGO DE CIULE 11 (Ager
pres). — Chile va rezista la orice pre
siune externă in conflictul privind 
naționalizarea cuprului — a arătat
președintele Salvador Allende, in ca- guvernul este dispus să restabilească
drul unei conferințe de presă la șire relațiile diplomatice cu Bolivia, In-
au participat 2®0 de corespondenți ‘-------*- — •“ '
străini, șl care a fost consacrată unor 
probleme actuale din politica țării. 
Președintele a arătat că presiunile 
imperialiste se datorează faptului că 
Chile cere respectarea suveranității 
sale.

> ■ .,,
Răspunzînd la întrebări, Allende a 

semnalai că esențialul ln viața poli
tică chiliana constă in unitatea tactică 
și strategies a partidelor care fac 
parte din Unitatea Populară. El a 
subliniat necesitatea Intensificării 
mobilizării maselor nu numai In le
gatarii cu alegerile parlamentare din 
1073. Masele, a spus președintele chi
lian, trebuie mobilizate prin inițiati
ve care să le dinamizeze șl ;.S le 
transforme Intr-un factor de sprljl-. 
nire a programului Unității Populare.

Acord indo-pakistanez
privind delimitarea liniei de control 

în regiunea Jammu-Cașmir
DELHI 11 — Trimisul special A- 

gerpres, I. Puținelu, transmite : Un 
comunicai dc presă dat publicității 
ta Delhi anunță că. In cadrul con
vorbirilor dintre reprezentanții co- 
mandamentrior forțelor armate ale 
Indiei șl Paktetnnului, care se des
fășoară in localitatea de graniță Su- 
ehelgnrh, B-a ajuna lâ un acord de 
principiu asupra' modalităților dei de
limitare a liniei dc control din re-

( ______________________________________

glunea Jammu-Cnșmlr. Ca bază pen 
ini delimitarea liniei de control nu 
fost stabilite pozițiile deținute de 
cele două părți la 17 decembrie 1871, 
data încetării ostilităților Indo-pa- 
kfetomeze de anul trecut. Comunica
tul precizează că discuțiile dintre 
reprezentanții militari ai celor două 

decurs in spiritul, prevedozllor 
stipulate ln acordul de la Simla.

PREȘEDINTEIE Ml BHIRTO 
DESPRE REIATIILE OINTRE 

PAKISTAN Șl BANGLADESH
RAWALPINDI 11 (Agerpres). - 

„Contactele dintre Pakistan și Ban
gladesh slnt, In prezent, in Impas, 
deoarece guvernul de la Dacca in
sistă asupra recunoașterii sale Înainte 
de, n se ajunge la un acord care să 
ducă la un dialog Intre cele două 
părți“. n declarat președintele PaJ., 
Kistanulul. Zulflkar All Bhutto, în 
cadrul unei conferințe de presă orga
nizate la Rawalpindi. Șeful stalului 
pakistanez a mențlonol că. din o- 
ceașlă cauză, nu va fi posibilă discur', 
tarea recunoașterii Republicii Ban
gladesh In cursul reuniunii Adunării 
Naționale a Pakistanului, care vn ti
vea loc săpiămina viitoare.

Partidul Comunist 
din Pakistan a fost legalizat

RAWALPINDI 11 (Agerpres). — 
Ministrul pakistanez al Jnvățămlntu- 
lul șl coordonării Intcrprovlnc’.ale, 
Abdul Pireada, a anunțat. Intr-o de-, 
clarațle făcută preiei, că partidul co
munist nu mai este interzis in Pa
kistan» Plrzada n precizat.că proble
ma legalizării p.irtidulu! comunist a 
fost examinata de conferința guver
natorilor de provincii, care a avut 
loc săpiămina trecută

Ministrul pakistanez a reamintit 
efl partidul comunist fusese interzis 
in Pakistan. In iulie 1834. de către 
fostul premier Mohammed Bogra.

t

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Banca „Chase Manhattan8 a 
anunțat ImUtulrea unui serviciu 
special, cu sediul la Vlena. 
destinat dezvoltării- legăturilor 
comerciale șl financiare cu 
țările din Europa răsăritea
nă, a Informat președintele 
băncii, David Rockefeller. Noul 
serviciu, condus de Oswald 
Judar, vicepreședinte al băn
cii „Chase Manhattan8, va fur
niza clienților băncii și co
respondenților săi care au re
lații de afaceri cu țările est-eu- 
ropene informații financiare .șl 
economico, precum si analize 
ale piețeL Informații de aceeași 
natură vor.fi livrata țărilor din 

' Europa răiirîtemtă care eeresc 
să dezvolte schimburile lor co
merciale cu Statele Unite. 
David Rockefeller a precizat că, 
,1upă părerea sa, dezvoltarea re
lațiilor comerciale cu țările est- 
europene oferă Întreprinderilor 
occidentale importante posibili
tăți in numeroase domenii.

' i ■ • . '' ' ■.

Porturile engleze conlinuâ sâ fie paralizate de greva generalâ a docheri
lor. Pichetele de greviști, posiote in datruri; se opun încercărilor de spar

gere a grevei

Festivitatea de inaugurare a fost 
.... deschhă dc I.D. Stepanenko, care a
Ucrainene, ' itsbliniat însemnătatea expoziției șl 

a relevat că oamenii muncii din U- 
craina, precum ti din întreaga 
Uniune Sovietică slnt buciiroji de 
realizările deosebita objinute de po
porul romdn ln dezvoltarea econo
miei socialiste.

■ I.K.^ Prihodov a amintit aspecte 
semnificative ale comerțului fi cd- 
laborărli economice dintre cele 
două țări. Expozițiile organizate de 
România, participarea el la tirgu- 
rile din U.R.S.S. — a spus vorbito
rul — au fost Inlimplnate cu mult 
interes ți s-au bucurat de mare 
succes în Hâdul vizitatorilor sovie
tici, contribuind atlt la dezvoltarea 
relațiilor de comcrj pe baza ova- " 
tajului reciproc, cit fl Ia colabora
rea economică, tehnico-științifică și 
de producție dintre U.R.S.S ți 
România.

In cuvintarea rostită la festivita
tea Inaugurării expoziției, tovară- 
șul Ion Pdjaa 0 subliniat că aceas
tă manifestare, inscriindu-se pe

' linia importantelor argiuni ce mar- ’ 
cheazS ți cinstesc anul acesta mă
rețele evenimente din viața po
porului nostru, 23 August — ziua 
eliberării României de sub jugul 
fascist ți 50 Decembrie — a -23-a 
aniversare a republicii, are me
nirea să înfățișeze publicului larg 
din Ucraina ți din întreaga U- 
nîline Sovietică cîteva din realisd- 
rlle de seamă obținute de poporul 
român ln anii construcției socia
lismului. Vorbitorul ți-a exprimat 
convingerea că actuala exporifte vai 
conttiiui o nouă contribuție no
tabilă la dezvoltarea colaborării ți 
cooperării economice intre Româ- ' 

fost rezervat' mijloacelor 4e trans- nia ți Uniunea Sovietică, un nou 
port auto, maținilor ți utilajelor a- aport la întărirea prieteniei dintre 
grlmle, precum ți utilajelor pen- România ți Ucraina sovietică, din
tru construcții. Chimia, una din 
ramurile cele maî dinamice ale 
industriei românești, prezintă un 
larg evantai de produse ca în
grășăminte minerale de diferite 

.tipuri, materiale plastice, cauciuc 
sintetic, fibre sintetice, eoloranfi tl 
lacuri, prepaț-afB cosmetice.,,cta

Articolele industriei uțoare țl a- 
Hmentare românești se infățtrcazâ 
Intr-o gamă largă dc sortimente: 
articole din piele, confecții, covoare, 
stofe, produse de artizanat, produse 
alimentare etc. Pe lingă expoziția 
va funcționa, de asemenea, un res
taurant românesc.

Erporlțla industrială „Românla- 
'72“ — ecenimtml așteptat cu in
tere» ln capitala R.S.S. Ucroinenc, 
-- a fost inaugurată oficial nipm 
după-amiază la Kleo.

La ceremonia inaug-uraU au par
ticipat I. P. Pqgrebneakî membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina, I.D. 
Stepanenko, piceprcfedinte al Con
siliului de Minift-ri al R^.S. Ucrai
nene, I. K. Priliodoo, prim-vicepre- 
sedinte al Camerei de comerț a 
U.H.S.S., șefi ai unor departamente 
republicane, precum ji un numeros 
public.

Din România au fost preaenți 
tOE-arâșii Ion Pâfan, vicepreședinte 
a! Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, ambasadorul 
Gheorghe Badrus, șeful agenției 
comerciale române ln Uniunea So- 
vlatică, Valeria Bărbulescu. consu- 
jul general ăl României la Kiev, 
Alexandru Ungur.

Pe cei peste 5(NM> metri pătraji, 
expoziția prezintă specialișlilor îi 
publicului larg din eapiiala R.S.S. 
Ucrainene o gamă largă de produse 
ale dtorva rute.de fabrici ș-1 uzine 
din (era noastră. Industria con
structoare de mașini, care ocupă 
două treimi din întreaga suprafoțd 
a cz-poffi(iei, este prezentă cu ma- 
țini-uneHc, printre care strunguri 
perfecționate „carusef", majini de 
filetat, de alezat șl frezat „A.F.- 
ldfP, cu dirijare programată, majlni 
pentru finisarea rulmenților, apa
rate de mătură, frigidere și agre
gate frigorifice, centrale telefo
nice automate, aparataj de joasă 
temiune și altele.

Un loc important în expoziție s

J

aport' la întărirea prieteniei dintre

(ts (ara noarlrd și Uniunea So
vietică.

*
în cursul zile! de vineri, tovară

șul Ion Pățan, însoțit de ambasa
dorul Gheorgha Badrus șl de A- 
lexandcu Ungur, consul genera! al

9.

........... ............................. 1.1 

•țării noastre la Kiev;,o fost primit v 
de I. K. Lutak, membru al Birou- ț 
iul Politic, al doilea secretar a! 4 
C CL al P. C. din Ucraina. Cu a- ) 
cest prilej ■ avut loc o convorbire J 
care B-a desfășurat intr-o atmo-, t 
aferă caldă, prietenească. J

Lanrențin DUȚA i
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Conferința miniștrilor de externe 
ai țărilor nealiniate

GEORGETOWN II (Agerpres). — 
Luind cuvintul In cadrul dezbaterilor 
conferinței miniștrilor de externe ai 
statelor .nealiniate. Mirko .Tepâvaț, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne nl Iugoslaviei, s.-a referit In

_______ ■

o

W 
fi;

eforturile depuse In prezent

DECEARAIIIIE MINISTRULUI 
DE EXTERNE Al

REPUBLICII BANGLADESH
DELHI 11 — Trimisul special A- 

gerpres, transmite : Ministrul de 
externe al Republicii Bangladesh. 
Abdua Samnd Azad, a' declarat, In 
cadrul unei conferințe de presă, că 
guvernai;de la Dacca suhsrelc intru- 
ioiul la principiile Cartel O.N.U. și 
ale Declarației de la Lusaka și do
rește să întrețină relații cu toate 
statele in spiritul acestor principii.

. „Politica noastră externă se bazează 
pe stabilirea de relații de bană ve
cinătate și de prietenie eu toate ță
rile8, a menționat el. -

Abdus Samăd Azad a afirmat apoi 
r.l guvernul Republicii Bangladesh 
nu va accepta Instalarea de bazo 
străine . pe teritoriul țării. „Este o 
chestiune de mlndrie pentru noi, ca 
nici un soldat străin să nu rămlnă 
pe teritoriul nostru8, a declarat eL 
Ministrul de externe a declarat apoi 
că țara sa sprijină orice pas ln di- 
recțih limitării Înarmărilor și reali- 
zfsrii dezarmării complete. Republica 
Bangladesh crede Intr-o pace activă 
In Asia .și ln alte regiuni ale lumii 
șl speră ca ea să fie restabilită in 
VlelMm, ceea ce reclamă respecta
rea dreptului poporului vietnamez 
dc a-șl notări singur soarta, fără In
tervenția străină.

în legătură cu stadiul actual al re
lațiilor dintre Bangladesh șl Pakis
tan, șeful diplomației guvernului de 
la Dacca a- chemat guvernul pakista
nez să așeze relațiile dintre cele 
două state pe baza egalității suve
rane in drepturi. „Poporul din Ban
gladesh nu nutrește nici un fel do 
sentimente ostile față de Pakistan. 
Noi sperăm in instaurarea unei ere a 
colaborării statelor din Asia șl din 
regiune, ln humele păcii și bunăstării 
tuturor popoarelor8, n afirmat, in 
încheiere, Abdus Samnd Arad.★

Consiliul de Securitate nl O.N.U. a 
hotărit joi seara să amine exnminarea 
cererii de admitere a Republicii Ban
gladesh fn Organizația Națiunilor 
Unite.

j

a

a
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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULARĂ Â YEMENULUI

Forțele ostile prefacerilor
BBS

«

u

au fost irecute In pa
trimoniul statului în
treprinderile străine, a 
fost natlonallrat co
merțul. a fosl lichidata 
baza economică a pă
turilor feudale. P6- 
mlntui expropriat de 
ia sultani șl -șeiei a 
fost Împărțit la țărani, 
în conformitate cu op
țiunile noului regim, 
au fost stabilite rela
ții; cu numeroase țări 

tale lumii, fără deose
bire de ortndiilrea po
litică. pe baza depli
nei egalități In drep
turi și a respectului 
reciproc.

Atitudinea indepen- ' — 1_ ‘ I —*------
spre ș: extern a R.D.P. , a 

vemenului este prl- 
iță eu vădită oștllj- ‘ 

.. ---- .aia de cercurile neo- .
It D.P.' colonialiste ș: mono

poliste. care nu renun- 
*țăî la încercările de 
a-șl redobindi vechile 
poziții. Procesul revo
luționar In cur® In 
ILD.P. a Yemenului 
slln’enește planurile 
acestor cercuri Intr-o 
—’'ine aflată' Încă, in

naționale (30 noiem
brie 1C®7), tlnărul stat 
arab a trebuit să facă 
față In permanenta 
uneltirilor cercurilor 
reacționare Interne șl 
externe. Apariția a- 
cestui stat pe terlto- 

----  . rlul unei vechi colonii 
ibllca Domo- britanice a atras după 

■ sine evacuarea trupe- 
Iată dleva lor de ocupație șl; In 

I' pierderea
Importantului nod 
strategic — strlmtoo- 
rea Bab-Iîl-Martdeb șl 
portul Aden —. care 
asigura controlul dru
mului maritim către 
Indii și protecția ca
velor petroliere ce Atlludlnea Indepen-

f transportă țițeiul din dentă ne plan Intern

Șltri sosite prin in
termediul agențiilor de 
presă relevă o sltuațlo 
încordată ln extremi
tatea sudică a penlnjjți- 
lei arabice determina
ta de diversele provo
cări și presiuni din ex
terior la care este su
pusă Republica Demo
cratică Populară a Ye- sine evacuarea trup®- 
menului. „„
fapte edificatoare : consecință,

...în zona localității
■ Mlkera®. ln frontiera 

cu Arabia Saudltă. un 
grup numeros de mer
cenari a Încercai să 
se infiltreze In Inte
riorul R.D.P. a Yeme
nului™

„.Forțe contrarevo
luționare, apartinlnd 
sultanilor din Al Ba- 
lak șl sprijinite din a- 
farfi. care Intenționau 
să răstoarne actualul 
regim, au fost respin
se încă din primul 
moment al încercărilor 
de a-șl pune planul in 
aplicare».

...O escadrilă engle
ză cu buza în Oman 
a violat spațiul aerian 
sud-yemenlt. lahsfhd 
rachete șl bombe cu 
nana im asupra unui 
guvenwrat.»

Comentlnd aceste feudale. La temelia
Informații, ziarul „Le nouluj rflfirju polltl-
Monrle" arata că,- „de; '

Scitva tlmo. In frontle- _______ ___ ___ _ ___ __ ,
rele R.D.P. a Yeme- țj-anilor șl soidatllor ta-sl apere curerlrlle
nulul mocnește un a- jn ]Unta contra „dus- dtiblndile cu prețul u- 
devisrai război". manilor de plasă, de ■ nor erele Iunie.

îr.că de la proclama- la orașe și sate, n u- 
rea Independentei sale naltirUor colonlaltate”

I

Golful , Persic i.
Europa. Yemenului este

Frontal Național, in- vilă “ 
staural ln 22 iulie 1GS9 taje 
la conducerea P..D.P. 
a Yemenului, a procla
mat o politică antico
lonialistă, In spiritul 
tradiției luptelor pur
tate de poporul yeme- 
nlt împotriva asuprito
rilor străini, timp de 
Rial bino de un secol. 
Frontal a lansat o am
plă ofensivă menită să 
extlrpeze deonolrivă 
rămășițele dominației

. străine j și 
feudale. La

co-soclai a fost așeza- 
tă alianța muncitorilor,

slln’eneric
'! r-— 
ț.rejj’rai.. ,

bună parte, sub con- 
. traiul lor si a unor re
gimuri con’erva’oare. 

slmcturlie "ostile oricăror Drofa- 
‘ ceri progresiste. Dnr

tentativele acestor for
țe IntlmnlnS roztsien’n 
unul nonor hoiăril

N. POPOVICI

7,

-- , ^.... . t.i.penlru
asigurarea securității șl cooperării in 
Europa, itideosebr in regiunea medi
teraneană. în acest sens, el a subli
niat Importanta viitoarei conferințe 
asupra securității europene. în ce pri
vește situația din Orientul Apropiat. 
Tcpavaț s-a pronunțat pentru retra
gerea trupelor tsraollene din terito
riile' arabe ocupate șl respectarea 
drepturilor legitime alo populației pa- 
lestinene.' în conformitate cu preve
derile rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie UMU. a spus el. 
se |Mt realiza condițiile necesare In 
•vederea unei soluții lîoiltiee. pentru o 
dezvoltare pașnică șl sigură a tu
turor popoarelor șl țărilor din aceas
ta regiune n lumii.

în încheiere .el s-a pronunțat pen
tru extinderea colaborării economice 
intre țările 'nealiniate șl n cerut co 

. acestea să-și Intensifice' activitatea 
ln cadrul organizațiilor Internaționa
le. ..

s r,

Convorbiri romtao-aHS- 
tri©C©. <”u Pr^eJu' prezenței sale 
in Austria. George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. a avui o întrevedere cu am
basadorul Arno Halusa. secretar ge
neral adjunct In Ministerul Afaee-

i

față de noile lionibardainemc ale
Declarația fostului ministru de externe al Irlandei despre 

/ . bombardarea digurilor

americane

HANOI 11 (Agerpres). — La 0 au
gust, aviația americană a atacat nu
meroase regiuni dens populate ale 
R. D. Vietnam. Au fost Înregistrate 
numeroase victime In rlndul popu
lației civile ;■ un mare număr de lo
cuințe și de obiective economico și 
culturale au suferit distrugeri.

Intr-o declarație do protest dată 
publicității do Ministerul Afacerilor 
Externe al Ft. D. Vietnam sini con
damnate cu vigoare aceste acțiuni șl 
se cere guvernului american sa Ince-

dlat trei nave militare americane ca
re bombardau zone populate din pro
vincia Thanh Hoa.

Intr-o declarație făcută postului de 
radio Hanoi și reluată de agenția 
V.N.A., Sean Mac Bride, font mi
nistru de externe al Irlandei, care se 
află la Hanoi ca membru ai delega
ției Comisiei Internaționale pentru 
anchetarea atrocităților comisa de 
S.U.A. In Indochina, a declarat efl 
„nu există-nici un dublu In privința 
faptului că sistemul de diguri al R.D. 
Vietnam este bombardat de aviația 
Statelor Unite in mod deliberai, cu 

de a produce Inundații de

Bombardarea masivă a teritoriului 
ILD. Vietnam de către aviația ame
ricană reprezintă un act pe deplin 
nejustificat, a subliniat Bride.

• se cere • guyarnulu 1 .___
teze Imediat bombardamentele nsu-

, pra teritoriului nord-vlctnamez, să ______
purtă capăt minării și blocării por- Intenția       ______ „„
turilor, precum șl celorlalte acte prin natură să devasteze regiuni întregi", 
care se încalcă suveranitatea șl kccu- . ............... .
rițotea R. D. Vietnam.

Agenția V.N.A. anunță că apărarea
de coasta a IL D. Vietnam a Lncen-

’W

rican. împotriva tratatului nu s-a 
pronunțat nici un membru al comi
siei.

Guvernele R.P.dJ Coreene
și Ugsndsiau !nche|Bt un scorii 

rilor Externe ol Republicii Austria.. ±}»joma!
In cursul Întrevederii - desfășurata 61co la nl/®! de a"’-!Kisadfi.
intr-o atmosferă cordială — eu fost 
abordate subiecte do interes comun, 
s-a’procedai la un schimb de păreri 
privind ’.securitatea europeană..

Edward Gierek va face o 
vizită în Franța, ln zUc!o d0 
2—6 octombrie. Io Invitația președin
telui Georges l?ompldou.

Președintele Finlandei, 
Urii u Kekkonen, va sosi ln Uniunea 
Sovietică la 12 august, Intr-o vizită 
neoficială, la Invitația Prezidiului So
vietului Suprem șl a guvernului 
U.R.S.S.

iborda!
-a p-c

blocada economică dac5 nu 
indeinnizeazft „rapid șl corespunză
tor8 întreprinderea nord-americană 
„Power and Light8, a cărei naționa
lizare a fost decretată la M iunie.,

Ofensiva împotriva in- 
COndiuIui decian?at ln exploată
rile de turbă dtn regiunea Moscova, 

tinuă. Agenția T.A.S.S. relatează că 
spre zonele incendiate au fost trimi
se noi detașamente de oameni .ți nu
meroase utilaje grele. în zonele li
mitrofe, stau de veghe comandamente 
pentru prevenirea extinderii focului.

Bflahțul vicUmelof Inun
dațiilor care t-au abătut ■ asupra 
insulei Luzon înregistrează 531 de 
marți, se arată Intr-un comunicat al 
Crueii Roșii flllplnezc., •

P. C. din S. U. A. despre 

sarcinile comuniștilor 

in campania electorală

NEW YORK 11 (Agerpres). — Co
misia pentru acțiuni jxillllco n Parti
dului Comunist din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație consacrată sar
cinilor principale ale comuniștilor a- 
mericanl'în preajma alegerilor prezi
dențiale. După ce subliniază necesi
tatea ca membrii partidului să ml>‘- 
teze pentru încetarea bombardamen
telor asupra țărilor Ir.dochln.ol, decla
rația cheamă toți cetățenii americani 
să Intensifice ofensiva pașnică avind 
ca scop încetarea războiului purtat d>t 
S.U.A. In Vietnam.

Documentul subliniază că o «ltă 
sarcină principală a comuniștilor a- 
merlcanl constă In demascarea ș! cri
ticarea politicii economice a actualei 
administrații, care duce la scăderea 

.nivelului de trai ol populației sLla 
sporirea veniturilor monopolurilor.

a '■n-'-'am ‘«a am ” ‘

C0ny6n^a na^ondtf ?
Consiliului General al Sindicatelor 

(din .taponln (S.O.ILY.O.) șl-a înche
iat vineri lucrările la Tokio. In 

de acțiuni 
care a fost 
se află in- 

tenslficarea luptei pentru satisface
rea revendicărilor economice, cit sl

Tratatul dintre O.S.S. și 
S.U.A. cu privire la limita
rea sistemelor de apărare 
antiraclietă, 5cmnat- |a 53 mR|> 
la Moscova, a fost aprobat de Comi
sia pentru afaceri externe a Camerei 
Reprezentanților a Congresului ame-

Hcord comsroiul chino— R8 8 ««pr^a/ă ^e?t.n!’e\cor'; 
pOSTUOa. <”u vizitei in Peru
a delegației guvernamentale econo
mico chineze, conduse de Pni 
Sinn-kuo. ministrul comerțului ex
terior. intre guvernul R. P. Chineze 
și guvernul Republicii Peru a fost 
Încheiat un acord comercial.

Un proiect de lege cu pri
vire la raționalizarea tu
turor băncilor p“rti™iwe și 
eroarea unul singur sistem bancar de 
stat In țară a fost prezentat ln parla
mentul Uruguayan de Frontul Unit 
al Forjelor Populare. ..înfăptuirea a- 
cestor măsuri, scrie starul .El Popu
lar", organul C.C. a! P.C. din Uru
guay. va permite Iiipoperea procesu
lui de transformări sociale".

centrul noului program 
politice șl economice, 
adoptat tn unanimitate.

rea revendicărilor economice, dt sl 
a celor de ordin politic.

' ' rir

Reprezentanți militari al 
Turciei și Statelor Unite 
semnal Joi, la Ankara, un acord pri
vind achiziționarea de către Turcia 
a 40 de avioane militare de Up 
„Phantom

Guvernul S.U.H. a ame-. 
nințat statul Panama cu

Reprezentantul perma
nent al Iordaniei la Națiu
nile Unite, Abdel Hamld Shnrat. 
a sosit la Amman, unde va informa 
oficialitățile lordaniene asupra între
vederilor pa care le-a avut la New 
York cu secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, șl cu reprezentantul 
acestuia ln Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring.

8

Pasageri blocafi pe aeroportul Fiu- 
micino din Roma, ca urmare a gre
vei piloților de la compania de 

Iransporiuri aeriene .^Alitalia"

.i£ ,U
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