
PROLETARI DIN TOATE

IN PAGINA

® Bariere artifi

DE MAREA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT agricultură

ÎNSILOZAREA

NOMIC MIJLOC

DE CONSER

VARE A FURA

JELOR VERZI

(Continuare în pag. a rv-a)

IH ZIARUL DE AZI

e FORUMUL NAȚIONAL

(Continuare în pag. aV-a)
VERS © SPORT

interviu 
începe

pentru 
" Ini. 

că

(Continuare în pag. a V-a)

late ele 800 apartamente), confecții metalice 
pentru diverse alte obiective Industriale șl 
agricola In construcție.

mai importantă

____ ,__ ____ J;
Izvorul În tradl-7 

ițe ale poporului I

— in raportul la Conferința Na
tionals a Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nlcolac Ceausescu, 
secretarul general al partidului, a 
clarificat Importanța pregătirii mul
tilaterale. ca. o conditio primardlulă 
n creșterii roiului creator al omului 
M'ffitwesuî .dlvcMlflwii al.-Broducjle!.-. 
materiale. De asemenea, a fost- larg 
prezentată, cu toate implicațiile el, 
una din consecințele, obiective ale 
procesului de construire a societății 
socialiste: .multilateral dezvoltate :

Corelarea procesului dc Invățămlnl en cerințele dezvoltării econo
mice șl Eocialc a țării — principal obiectiv al scolii noastre de toate 
gradele, formulat cu claritate dc Congresul al X-lea al P.C.R. ți subli
niat pregnant de Conferința Națională a partidului — ridică impor
tante cerințe in fața iutiiror ministerelor ți organizațiilor centrale care 
au in atribuțiile lor pregătirea forței de muncă. în legătură cu acțiu
nile Întreprinse In acest sens, ne-am adresat conducătorilor unor mi
nistere — astăzi publldnd răspunsurile ministrului Industriei chimice.

— Intruclt cu ateii 
Inaugurăm omită, cm 
cu o întrebare avlnd un carac
ter mai general: Conferința 
Națională a rca'irmat o serie 
de sarcini impar ante j__
întregul shtem de incătămj 
Intre acestea, care credeți 
«înt principalele aspecte asupra 
cărora va trebui, să se oarece in- 
văfămlntul profesional 1

Calitatea producției realizate la Uzina do superfos- 
fați ji acid sulfuric de la Năvodari-Conslanța este 
bine cunoscută de agricultorii români ți din slrăihâ- 
tale. Ea este garantată de utilajele moderne, de gra
dul înalt do pregătire profesionala a muncitorilor de 
aici. In fotografie : comuniștii Mihai Agavrilooie, Va
sils Axinie ți Aurel Tâu, operatori chimițîi de la 
secția de acid sulfuric, supravețjheazâ funcționarea 

la Jnalți parametri a instalațiilor

IDENTIFICAREA Șl VALORIFICA
REA DE NOI RESURSE INTERNE 
a determinat In Județul Vrnncea creșterea șl 
mal rapidă a volumului producției Industriale, 
a eficienței economice. Iată cum tui reușii 
colectivele de muncitori, Ingineri șl tehnicieni 
de la ■ C.E.LU-FocșanI, Fabrica de confecții, 
fabrica „Chimica” din Mărlșeștl șl allele să 
realizeze, peste prevederile planului Ia zi, 
produse alimentare In valoare de 90 milioane 
Iei. 8 427 mc bușteni rlșinoase, fag șl stejar, 
18 709 tone lemn de foc, mobilă In valoare 
de 2,4 milioane Iei, confecții In valoare. de 
2.G milioane Iei, pește 39 000 mc prefabricate 
din "beton șl "agregate de 'balastieră' — pro
duse a căror valdare lainlâ echivalează de pe 
acum pe aceea a angajamentului anual.

No răspunde tovarășul Mihail FLORESCU 
ministrul industriei chimico

Această realizare, in primele 7 luni, ci colec
tivului Întreprinderii de produse industriale 
din Salu-Mare se mnte-lnllzează In flșli pen
tru plmrtșee pentru 140 apartamente, o gamă 
variată de prefabricate care vor asigura In
trarea In funcțiune cu o lună înainte de ter
men a poligonului de panouri (cu o capad-

poate: orice previ-

pendente pe arena internațională esle 
oglindilă. în primul rlnd, do numă
rul lor — peste 70 din cele mal bine 
de 140 de slate constituite azi in 
lume — ceea ce înseamnă că ele re
prezintă circa Jumătate din loialita
tea statelor de pe planeta noastră. 
Noile state Independente cunrlnd sute 
da milioane de oameni, ele dispun 
de Imense avuții naționale, rare au 
un mare rol In dezvoltarea economI-

SPORURI ÎNALTE DE CREȘTERE 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII -au 
realizat șl la Exploatarea minieră llodna. din 
județul Blslrlta-Năsâud. Colectivul de mineri, 
Ingineri șl tehnicieni a extras peste plan 
piuă Ia sHrșilul primei decade din luna au
gust 511'0 tone minereuri complexe. Acest suc
ces se datoreste extinderii mecanizării In 
galerii șl abataje, precum șl aplicării unor 
metode moderne de exploatare minieră, care 
asigură o înaltă productivitate.

trat în funcțiune în acesl an.' Condiții m 
cru, productivitate înaltă, calitate superioară 
duejiei — i_(l . ’ . 7
In fotografie • aspect din secția do asamblare a con

toarelor

Orlantarea consecventă a Româ
niei socialiste spre dezvoltarea rela
țiilor cu țările care nu pășit .pe ca
lea afirmării independente — mar
cată prin ample progrese In ultimii 
ani — șl-a găsit o nouă .șl puterni
că expresie in raportul prezentat de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu în fața 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, In Rezoluția adop
tată de conferință cu privire la po
litica și activitatea Internațională ale

Lucrarea cea mai 
urgentă și cea

partidului șl statului. Dlnd o Înaltă 
apreciere acestei politici, forumul co
muniștilor români a sublinlal nece
sitatea intensificării In continuare a 
colaborării multilaterale cu țările A- 
frlcR, Asie! șl Americli Latine. Dez
voltarea relațiile- cu aceste state, so
lidaritatea activă, militantă, cu lupta 
lor pentru consolidarea Independen
ței constituie, așa cum se știe, una 
din direcțiile esențiale, o constantă 

.a politicii externe a partidului și sta
lului nostru. O asemenea politică, 
răspunzând Intereselor poporului ro
mân și ale popoarelor acestor țâri, 
corespunde,' In același timp, cauzei 
uhll&iil tuturor torțelor progresiste, 
antllmperlallstc. ■

In abordarea problemei relațiilor, 
cu aceste state. P.C.R. pornește de 
la aprecierea că apariția noilor sta
ta Independente, ca urmare n prăbu
șirii sistemului colonial, afirmarea
io- pe arena mondială constituie
unul din procesele Istorice fundamen
tale ale ultimului sfert de veac, care 
l.șl pune puternic amprenta pe Întrea
ga evoluție a înmii contemporane. Se 
știe că acest proces n fost anticipat; 
încă cu multe decenii In urmă. de 
clasicii tnarxlsm-ienlnlsmulul. caro 
au subliniat marele potențial revo
luționar al mișcării de eliberare na
țională, rolul ei Istoric ‘ progresist. 
Realitățile contemporane confirmă 
Intru totul aceste aprecieri. Ia o sca
ră ce depășește, 
zlunl. Ponderea noilor' state

de „muncă petrecut alei, la 
policlorura de vinii. Pe 
scurt : se Ivește o defec
țiune tehnică la instalația

i •
Ochii Inginerei Alexan- stalațil, lingă cL 'Dar tele- 

drina Bursuc aproape fonul ăsta mă blochează 
înoată In lacrimi. aici.

— Sin le ți supărată. Ce E și asta, dar e și mal
s-a Inlimplat ? mult. Oamenii au fost In-

— Ia, un necaz. Tocmai vățațl — dacă asta se poa-
așlepi un telefon foarte fe învăța In senșul culll-
important pentru mine. vârll — sA vlnâ cu Idei/

Așteptăm împreună. CI- cu propuneri, să nu se
neva Intră In încăpere. Cere «flască de Inginera lor 1a
o relație. Inginera uită o care țin, pe care o stlmear
clipă de necaz, 11 lămurește ză. Șl stima asta se dez-
rălxlâtoare pe om, care vâlule, In primul rlnd, prin
pleacă urgent In treburile răspunderea la locul de
lut Afară au Încetat rufa- muncă. Aflasem un episod
lele ploii. ~---- * — -■

— Oamenii — spune A- 
lexandrina Bursuc — dnl 
oblșnulțl să mă șLlo Ia In-

’viataf i

DIN ȘAPTE LUNI, UNA S-A LU
CRAT CU MATERIAL ECONOMISIT 
la Uzina de fabricație, reparații șl monlaj 
utilaj agricol din Botoșani. Aid s-au economi
sit 74,7 tone de metal, cantitate Bufidentft ca 
să acopere necesarul do metal la producția 
de utilaj pe o perioadă de o lună de zile. 
Mat mult dc Jumătate din cantitatea de me
tal economisit — 38,4 tone — s-a obținui prin 
reducerea adaosurilor de prelucrare șl mo
dernizarea tehnologiilor. Eliminarea risipei, 
gospodărirea mai Judicioasă a mațerfaleloi 
a contribuit la economisirea altor 12,7 tone 
metal. '

de fabricare a alcoollloi 
grași. La instalații — un 
proces tehnologic complex. 
Se lucrează Ia 320 de gra
de șl 300 dc atmosfere 
Orice pornire șl orice o- 
prlțe presupun maximă a 
tențle, competența nece
sară. Se înlătură defecțiu
nea, dar, la repornlre — 
alta, la Izolații.

— Cum, oprim iar 7
— Nu, nu oprimi... 
Comuniștii Gheorghe Vă 

Irtinuî Ion Sirbu, Ștefan

® Marea Britanie : 100 000 de muncitori din Coventry 
in grevă de protest împotriva legii „Carr*

© Lucrările Comitetului privind folosirea în scopuri 
pașnice a teritoriilor submarine (Corespondență din 
Geneva)

® Teritoriul R. D. Vietnam bombardat din nou de avia
ția americană

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ASTAZI, PRIN TELEFON,
DIN ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

faptul că școala de orice nivel sau 
profil trebuie să asigure cunoștințe 
generale mai largi în domeniul fie
cărei profesiuni. în lumina acestor 
considerații, principalele direcții a- 
supra cărora trebuie sft, ne axăm 
activitatea ar fi corelarea procesu
lui de invățăminl dc ioate. nivelurile 
cu nevoile dezvoltării economice și 
sociale ale țării — lor a Invățâmln- 
tulul profesional cu procesul dezvol
tării Industriale — realizarea In 
școală a unul orizont mal larg dc 
cunoștințe prin eliminarea speciali
zării înguste șl. In al treilea rlnd. 
consider că Invățămlntul profesional 
trebuie să asigura .tinerilor astfel de 
punoștlnte practice incit ei si se 
poată integra Imediat și eficient in 
procrâul^producțlel • (fa același timpi 

Convorbire uonsenthaiâ rfe 
.Ml'ial 1ORDANESCU

că mondială. România consideră, de 
aceea, ca un fapt- absolut Incontesta
bil că, după victoria socialismului 
Intr-un șir de țări, apariția noilor 
state Independente constiiuic cea mal 
profundă transformare revoluționară, 
înlervcnllă pe arena mondială, cu 
consecințe uriașe asupra raporlnlul 
de forțe In lume.

Pornind, do la nnailza ștJlnțlfică, 
materfallst-cllalectlcă a schimbărilor 
ce au loc pe arena mondială, parti
dul nostru a subliniat și subliniază; 
in mod stăruitor, necesitatea luării 
In considerație, cu maximă atenție, 

, a f.i- 
pe plan po- 

■ pronunțln-

Tehnica modornâ și priceperea muncitorilor de lâ Uzina do mațini grele din Ducureții transformă metalul în pro- 
. duso de Inaltâ complexitate și tehnicitate Foto : Constantin. Daca

în una din modernele camere de comandă ale Combi
natului de cauciuc Borzești ; operatorul principal Ni- 
co'ae Amarandei,' împreună cu operatorul de linie 

Viorel Ladaru, urmărind paramolrii instalațiilor 
Fdio: M. Andrceseu

ANGAJAMENTUL ANUAL A FOST 
IN ÎNTREGIME ÎNDEPLINIT d0 ratl- 
norll șl peirochlmiștlî de pe platforma indus
trială Brazi. Pină In prezent s-au produs, 
peste plan, 10 508 tone benzine. 12 000 hidro
carburi aromate, 207 tone pollelllenă, 307 tone 
fenol, 323 tone acetonă, aproape IOT tone an
hidridă malelcâ șl alte produse In valoare de 
59 milioane leL Cea mai maro parte din acest 
spor de producție ă fost livrat ia export, ono- 
rlndu-se cu promptitudine solicitările urgente 
aie unor firme străine. S-a asigurat, tot
odată, și un înalt nivel al productivității 
munci!, realtzlndu-se o producție pe salariat 
superioară angajamentului.

Fabrica de aparate da măsurat din’ Timijodra a in- 
' ' -777.- de lu-

.■JJ:_te înalță, calilato superioară a pro- 
iatâ caracteristicile noii; unități industriale.

a acestor procese și fenomene, 
turor implicațiilor lo- 
Iltlc. economic, social ....... 
du-sc neabătut pentru. exHndcrcd 
relațiilor dintre țările socialiste 
șl statele care au trecut pe calea 
dezvoltării Independente, pentru o 

.conlucrare trainică șl raporturi de u- 
nltate In lupta împotriva lmpertalls-J 
mulul, pentru cauza p&cll. libertății 
șl progresului In lume. ■ ;

Profunda simpatie șl solidaritate 
manifestate de România pr!:i în
treaga sa politică externft fața den-, 

(ceste slate !.ți ai 
țJLle In terna fTOîS___________________,
român, care el însuși a fost nevoit 
să ducă o grea șl Indelungaiă Jnpiă. 
pentru cucerirea Independenței, pen
tru’dezvoltarea liberă, "do sine stfltă-ț 
toare. potrivit voințe! și intereselor 
sale naționale, — nu puține fiind, 
sub acest unghi de vedere, punctele 
de. Interferența Inire destinele po
porului român șl cele ale [topoarelor 
noilor state Independente.

Așa cum este șllul, nașterea aces
tor state o avut un caracter net an- 
ilimpertallsl. Ele sînt foste colonii, nu 
apărut ca rezultat al unei aprige bâ-

Dumîlru ȚINU

extinderii schim 

burilor II și III 

Trei directori de în
treprinderi explică

ROMANIA © ADUNARE 
FESTIVĂ CU PRILEJUL 
„ZILEI PRESEI ROMA
NE" © DUPĂ APROAPE 
DOUĂ LUNI DE LA APA
RIȚIA LEGII : CONTRO
LUL OBȘTESC N-A PĂ
ȘIT PRAGUL CANTINE
LOR © SECVENȚE EDI
LITARE © DIN INSTAN
ȚĂ IN FAȚA OPINIEI PU
BLICE © STAGIUNEA 
TEATRALĂ ÎNTRE ULTI
MUL Șl PRIMUL GONG 
© SUBSTANȚA CEA MAI 
VIABILĂ A CĂRȚILOR 

NOASTRE: ACEST MARE 

PREZENT © NOTE DE 
LECTURĂ © FAPTUL Dl-

PLANUL LA PRODUCȚIA-MARFĂ
A FOST REALIZAT »■ *j”'" ’ '■•1 i Mo tOne OȚEL DE CEA MAI 

BUMS calitate peste plan;
Fabrica de confecții Călărași a livrat în plus Acest angajament al oțelarlior de la Cimpla
comerțului 2G0 0OT de confecții In valoare de Turei 1 a fost Indenllnll. Sursa acestei Pro^c-

; ții pesie prevederi o constituie utilizarea mal
1<,8 mUIoane Iei. bunl Q cutrtO!ire10r electrice șt Marlin, al c.l-

. rer Indici efectiv! de lucru au crescut de ta
‘ PESTE PLAN, PRODUCȚIE SUPLI- ’

In valoare de 13M<X» laL lliate. controlled dial atent procesul de topire 
r-TCIvlMnM evl|jn(] pierderile datorate erupțiilor; Nu

mai pe această cale s-a realizai o economie 
de oțel de 80 tone. In același timp, oțelarii 
au realizai șl mărci noi de oțeluri de cali
tate, utilizate la fabricarea diferitelor repere 
necesare camionului românesc, aulo'turlsmu- 
Ițil „Dacia 13W" șl motoarelor Diesel de fa
bricație românească.

a c^yzei- șociâiismului
e . ......... . ......... ...... îi
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Omenia a
salvat un om

Maistrul Dumitru Popescu, de 
Ia secția cuptoare a fabricii de 
ciment a Combinatului do mate
riale de construcții Tg. Jiu, a 
suferit nu de mult un grav acci
dent : arsuri pe aproape 63 la 
suta din suprafața corpului. 
A fost transportat de ur
genți îa spitalul din Cra
iova. După clteva ore de 
la internarea lui, 40 de colegi 
de serviciu s-au prezentat la 
doctorul Alexandru Pirvânescu, 
In vederea efectuării transplan
tului de piele. 17 dintre el au 
fost, timp de 24 de ore, dona
tori de singe. Șase zile, la patul 
celui suferind,' au vegheat, pa 
rind, colegii Iul. In prezent, 
maistrul Dumitru Popescu se 
află In afara oricărui perlcoL

Vinovat
■ .

acarul.
automat ?

Trenul personal 1W pornise 
din Titu spre Pietroțița. După 
numai clteva minute trenul s-a 
oprit brusc. Mecanicul ți în a- 
cefafî timp un cdlafor cu ce

DUPĂ APROAPE DOUĂ LUNI DE LA APARIȚIA LEGII

Extinderea
și m&hmizarea unităților

pentru alimentarea cu apă

martorul
Pentru că nuîncurcătura funieide dosar

lumina

abateri, cum 
contrai oh-

noaslre (la Începutul 
n.a.) nici comitetul 

nici comitetul U.T.C. și

In-toate orașele țârii se ...
fierul Mănâșîur din Cluj (fotografia din dreapta) este unul din

a mai mullor

;ul că cal care plecau capul 
Iși păgubașii. De ce ? Pen- 
n cel peste 30 (!) do bucu- 
favorisase, intr-un fel sau 

infracțiunii.,,

joacă rolul

rețului"

la data vizite! 
lunii august - 
sindicalului, i.:_. ________ ______
nici vreo echipă de control obștesc 
n-au venit sfslemailc la cantină pen
tru a controla modul cum' este ea 
gospodărită, cum sini folosite alimen
tele destinate mesei.

Chilipirgiii^ 
și barbutul

țională U var fi suficiente pentru a-®l li
niști pornirile Inflerblntate șl apucăturile de 
zbir. Și pentru a Înțelege relațiile de con
viețuire diistr-o societate civilizată in care 
„dreptatea- pumnului a fost definitiv ș! 
irevocabil înlocuită cu dreptatea pur șl 
simplu.

Vaslle 1ANCU 
corespondentul 
„Sclnteii"

A venit mal de mult un tovarăa, 
care ne-a amendat pentru lipsă de 
curățenie — Ișl amintește Constantin 
Enclu, ajutorul responsabilului de 
cantină. Dsr de echipe de control 
obștesc, cum le spuneți dv.. nu am 
auzit.

îr.tr-rdevăr, In timp ca la cantinele 
șantierelor șLau făcut loc serioase 
deficiențe, echipele de control ob
ștesc există doar pa..: htrlle. Ara aflat 
că o. asemenea anomalie are la or!-'

Rine următorul fapt: organele sindi
cale șl ale U.T.C., Investite prin lege 
cu dreptul de a organiza echipe pentru 
controlul cantinelor, se Invită unele 
ps altele să ia măsuri do inițiere n 
unor acțiuni practice.

Aceasta este situația la Lotru. Dar 
La celelalte unități industriale din

Am răsfoit recent 
citeau prccesc-verbale 
la sediul Consiliului 
popular municipal 
tirâHa, Unele erau, re
dactate cu ocazia in- 

' tilnirllor dintre depu- 
tdți și cetățeni, 'altele 
cu ocazia sesiunilor 
consiliului popular 
municipal. Toate insă 
aveau un numitor co- 
mus r numeroși. loca
tari soLicltau cu insis- 
tență extinderea rețe
lei comerciale și a re
țelei atelierelor mețte- 
țugărefti din centru 
spre cartierele mărgi
nașe, neglijate de edi
lii orașului. Frecvența 
unor ««nenea cereri 
ne-a stlmit interesul. 
Cum au fost valorifi
cate propunerile de 
către consiliul ;x>p-a- 
lar municipal, de di
recția comerciali ju
dețeană ? Intr-o scur
tă convorbire, tov. An
ton Lungo, prim-dee- 
prețedlnte al comite
tului execuți»' al con
siliului popular muni
cipal, ne informa : 
^Problema extinderii 
spațiilor comerciale, a 
prestărilor de servicii. 
In care se reterh cetă
țenii, b fost șl continuă 
să figureze încă pc 

•agenda noastră dc lu
cru. S-au proiectat șl 
construit în uit Imul

lucrărilor de nducțlu- 
ne — orașul va avea 
un debit de 150 litri 
pe secundă, urmlnd ca 
anul viitor să ne co
nectăm rețeaua de ali
mentare și la sursa din 
Pușcaș. în aceste con
diții, debitul de apă va 
crește plnă la 340 li
tri pe secundă. Deci

de către întreprinde
rile producătoare., A- 
semenea unlldjl ca 
fost organizate de fa
brica de confecții, 
I.A.S. Avicola, între
prinderile de industrie 
locală, întreprinderea 
vid șî cinului, piscico
la, Toate aceste mă
suri au făcut ca în 
suprafața redată cir
cuitului comercial, din 
fostele vaduri, să 
crească cu peste St) la; 
tută față de I5-S.3. Ac
țiunea va eontinua 
prin redarea altor spa
ții pe străzile Brașo
veni, CfilĂrati, împă
ratul Traian etc.

De asemenea, la pro
punerea mai multor 
cetățeni sl a denuta’i- 
lor au fost amenajate, 
prin acțiuni de munci' 
patriotică și prin con
tribuția unor între- 
rlndcrl, un numir de 

piețe : în cartierele 
1 Mai. Brălllța si Radu 
Negru. în jurul piețe
lor, In noile complexe 
comerciale, cit șl în 
celelalte unități s-au 
organizai si amenajat 
de către UJ.C.M. ate
liere pentru diverse 
servicii: frizerii, ciz
mării, ateliere de re
parat radio si televi
zoare, de croitorie ;! 
nutrocMndric etc.

N’aapto d« sfîrșll de aprilie. în dormitorul 
C A.P. Otopcnl nu ea aud declt răsuflărila 
regulate alo celor caro se odihnesc. Oame
nii dorm. Mline In zori începe o nouă z! de 
muncă. Dar nu le-a fost dnt eă albă parte 
de odihnă plnă In zori pentru că...

_.O bufnitură puternică și din cadrul uțl! 
o siluetă, pe caro aburi! alcoolului o fac aă 
penduleze, răcnește la cel dinăuntru :

— Dormiți, al ?
Nld un răspuns...
— SLațl eă vă trezesc eu acuși ' Șl silue

ta hi- însoțește promisiunea do aruncarea 
unei sticle prin geamul dormitorului.

De data asta nimeni nu mal doarme.

conslruiojie inlenj. La Satu-Mare conslrucții moderne se ridiefi In cadrul unui vasl plan do sistomalizare urbnnA. Car- 
" ' , ' j JL. cele care își leagd renașierea.do prezentul României socialiste. Pentru cei ce vor

locui In confortabilele apartamente de aici,' eailii locali au prevfizut realizarea unei rejelo de complexe comerciale și de servire, ■—-.u--
școli ți dispensare umane, a unui parc de odihnâ

— Meseria noastră este neslmpatlzată șl 
din această cauză avem dușman!...

Stranie explicație. Asistența a lăsat capul 
In Jos. Din Jenă pentru părul alb al „mar
torului". Nu există meserie simpatlzaîă sau 
nesimpatizată, el meserie care se exisreliă 
in mod cinstit. Șl. tn mod normal, un om

— ne precizează £n 
continuare interlocu
torul nortru — sursele 
existente, Îndeosebi 
Chițocul, unde există 
apă potabLlft de foarte 
bună calitate. Chiar In 
acest an Încercăm Bă 
amenajăm puncte de 
alimentare cu apă din 
.sursa .Chtțoc* și Belea 

mai’muli deck de zece pentru un debit supp
ort față de prezent mentor de circa 120 
Practic, pentru prima '* “* 0 —
clapă, noua rețea de 
apfi a orașului a fost 
aproape Integral con
struită, Iar cea exis
tentă modernizată In 
Întregime, calibrată la 
capacitatea necesară 
pentru multi ani do 
acum încolo.

!n cea de-a doua 
etapă â alimenlărll cu 
apd, debitul va cresta 
prin captarea la rețea 
a altor surse de apă 
cu capacități foarte 
mări (cele de la Ttm- 
aujcl ți Solești). PlnS 
atunci te vor msl 
sonda jl unele resurse 
locale

— Vom îmbunătăți

Deunăzi, nn muncilor de Ia Combinatul de confecții Șl tricotaje 
din DucurețU ne spunea : „Dc obicei minlne acasă. Uneori merg însfl 
la csnilna-resiaurant a fabricii. Clnd am inlral ultima oară in acest 
loca] dc consum, ml s-a părut ei totul e pregătii special pentru 
oaspeți deosebiți. încăperea, fețele de masă, vesela străluceau dc 
curățenie. Dar mal mult ca orice m-a impresionat calitatea meniu
rilor. Aș vrea să precizez insă că nu era vorba de nici o pregătire 
specială. C'aniina-reslaurant a începui să fie ceea ce doresc almnațll 
el : un local in care te simți c.a acasă".

Poate că nu era. cazul să inslistăm afli asupra acestei declarații, 
în unitățile industriale, In instituții există multe cantine aiil de bine 
gospodărite Incii e o adevărată plăcere să fii abonat. Nu e vorba 
numai de curățenia și ordinea pe care le conslați dinir-o privire, ci 
mal ales de consistența meniurilor, de varietatea lor. La Fabrica de 
Incălțăminie din Cluj, ca să dăm încă un exemplu, muncitorii pot 
alege meniurile ori de la cantină, ori de la „expresul" alăturai — daca 
vor, pot însă comanda și o gustare, o friptură Ia bufetul cantinei.

Toate acesie exemple demonstrează câ acolo unde există interes 
șl inițiativă, unde activitatea cantinelor este eontrolată, rezultatele 
sini cele așteptate. Sini Insă întreprinderi și Instituții unde organi
zarea, controlnl activității cantinelor au rămas — se vede — toi Ia

„Curind, Vasluiul va 
primi o cantitate su
ficientă de apâ pota
bilă ®i industrială. Se 
va rezolva astfel una 
din celo mal spinoase 
probleme social-cdill- 
tnre* — ne informa 
inginerul-fcf de la di
recția județeană de 

J gospodărire, Pomplllu 
Boanțd.'

r.us încopuîd cu un an 
ți jumătate in urnid, 
valoarea lucrării de 
inacțiune a apel, Im- 
pretsnd cu amenajarea 
sursei de alimentara 
se ridică la peste 25 
milioane Ici. Plnă fa 
dorea în folosință a 
barajului de acumula
re de la Pușcaș, sursa 
principali de alimen
tare rimtne rlul Blr- 
lad.

— Cum poate fi i- 
lusirată în cifre capa
citatea noii inrtalatțf 
pentru aprovizionarea 
eu apă ?

— FațS do M do li
tri pe secundă cit avea 
Vasluiul, plnă nu da 
mult, prin terminarea

bumbac, spitalul cu 
700 de paturi, un ho
tel cu 7 niveluri, 
blocuri cu peste 3M 
apartamento g.am.d.

ambilor Incul- -N-am Mcut scandal, l-am bătut doar 
itut să aducă *-c—

— Dar de ce ?
— Cum do ce ?! Fiindcă nu m!-a aprins 

lumina cind am venit..
— îa te uită domle, trebuia să facă ci

neva de planton ca să-l aprindă lumina 
clnd vino EL de la chef : spune cu amără
ciune un bâ'.rlnel de Ungă mine.

Cu aceoași amărăciune am constatat șl eu 
di nici acum N.V. nu e-a trezit la realita
te, Poate cele 15 luni de Închisoare corec-

1 Mal, Hipodrom, O- 
bor șl Marna. Toate 
aceste complexe slnt 
dotate cu utilaje .ți 
agregate comerciale 
moderne, cu mobilier 
corespunzător”.

Din cele spusa fa 
continuare de tovară
șul prlm-vlcepreiedintc 
am mai reținut urmă
toarea idee : pentru a 
.ăspunde operativ so
licitărilor populației 
din cartierele mai în
depărtate de centru 
s-a trecut la moderni
zarea in masă a vechi
lor unități, a vechilor 
vaduri comerciale. în
treaga acțiune a avut 
la bază fondurile de 
mică mecanizare, man
ca jwtriolicd la care 
au participat o mare 
parte din locuitorii o- 
rdțului. Astfel, cu 
cheltuieli minime ți 
cu forțe locale au fost 
redate circuitului' co
mercial, extinse sau 
modernizate, an mare 
număr de magazine. 
Pe bulevardul A. I. 
Cura, da pildă, a fost 
reomonajată aproape 
întreaga arteră cu ma
gazine de mobilă, de 
articole sanitare, de 
îmbrăcăminte, produse 
motovelo, piese auto 
etc. în unele spații co
merciale vechi s-au 
amenațat unlldfî pilot 

, de prospectare c ce-
tlmp 12 complexe co- rlnțelor populației, de 
mcrcinle in cartierele prezentare sl dcsface- 
Brătilta, fladu Negru, re a produselor direct

Ne-am interesat da activitatea 
echipelor de control,' dar această in
stituție oljțleascâ nu are nici un fel 
de activitate. Nimeni n-a cerut or
ganelor in drept să pună ordine In 
cantinele la care se manifestă defi
ciente, să ia măsuri pentru îmbu
nătățirea aprovizionării lor. în fine, 
am prezentat constatările noastre to
varășului Gheorghe Turcu, președin
tele consiliului județean nl sindica
telor. Am primit un răspuns echi
voc : „Noi nu răspundem expres de 

.lese declt 
ii oa re de

—■ Este de neînțeles ! Noi sesizăm, 
no! auzim. Ulîațl-vâ șl dumneavoa
stră cura arată sala do mese, cum a 
fast pregătită ambianța pentru prinzi

Am reprodus întocmai opinia unul 
lucrător pe care l-am Inlilnit zilele 
trecute in cantina de la Voineaza a 
grupului de șantiere I.C.H. Lotru. 
In ce consta „ambianța” de care vor
bea Interlocutorul nostru ? Fețele de 
masă au rămas neșterse încă de di
mineață. Pe jos, firimituri de pline 
șl resturi de mlneare. Abonați! au 
fficut rind la cele două chiuvete : 
unii Iți spală singuri paharele, alții 
au venit să-și frece tacâmurile pen
tru a le putea folosi.

Ne așezam alături de muncitorii cu 
bonuri „flotante" șl avem astfel pri
lejul să ne convingem, „pe viu”, de 
„ospitalitatea" cantinei. La ciorba da 
fasole verde, ața păstăilor n-a fost 
bine scoasă. Iar prin varză trebuie să 
căutam cu atenție bucățica de carne. 
„S-o fi topit In cazan — În
cearcă să ne convingă bucătarul 
Nicolae lonițâ. Vedeți, am primit car
ne grasă și știți dv. ce se Intlmplă 
cu carnea grasă*. „Are dreptate bu
cătarul nostru", susține aceeași idee 
și tbv, Romeo Dumitrescu, șeful Rris- 
pulul cantino de pe șantierele Loiru-

ÎUlsfolm Insă registrul do evidență 
al tranșărilor. Pe fiecare pagină apar 
înscrise „cotlete”, „mușchluleț”, „ear
ns macră" ®1 alte speclaliiAțL unde 
sint aceste sortimente ? S-au topit șl 
eip ? Să-1 ascultăm pe Iov. Hie V!l- 
ceanu, membru el unc! echipe de 
control obștesc. ■

— Mușchlulețul, cotletul se cam 
vlnd direct din magazie.

— Cum ?
— Pe sprinceană—
— Și n-ațl intervenit, n-ați sesizat 

acest abuz 7
- ? I
Daeă există asemenea 

acționează echipele de
de pe Lotru ? Din păcate, plnă

schimb au 
devenit piese

zarea, controlnl scllvILățll cantinelor au rămas 
periferia preocupărilor factorilor responsabili.

■— Dar clnc ! le-a dat Iul Bras ? Cine 
era magazioner ?

— Eu... dar, știți, eram prieteni» el mă 
rugase sft-1 aduc la birou riteva piese.»

•— Nu-! adevărat, onorată instanță, el 
singur ml le-a oferit, fără sA-1 fi rugat 1 
ripostează vehement celâlclt Inculpat.

Și duelul dintre cel doi a continuat, dez
văluind Instanței și asistențe! adevăratele 
relații d'ntre M. Drus șl Llxandru Ioni ța.

M.B., posesorul unu! palmares penal des
tul de bogat (n.n. — •• condamnări, dintre 
care, ultima de 10 ani I) era, in același 
timp, și posesorul unui autoturism care 
se cam degradase. Dar M.B. — calculator 
principal la Depozitul de piese noi auto, 
pendinte de întreprinderea de aprovizionare 
a unităților din Industria alimentară — n-a 
Intrat In panică, d— In „prietenie” eu L. L. 
magazioner la același depozit ; magazione
rul II aducea piesele de schimb tn birou, 
Iar el le scotea fără nici o teamă pe poartă, 
Intrudt, aici, „cei de la birouri" nu erau 
controlați. Șl azi .0 piesă, mline alta... mal, 
mal să-ș! facă o mașină nouă ! „Prietenia" 
lor, Întemeiata pe necinste, a durat plnă 
clnd... au ajuns In Instanță. Aid, din „prie
teni" au devenit beSigeranțl. Fiecare, prin 
argumente care" de care mal „logice". În
cearcă &ă-șl afirme nevinovăția șl. impli
cit, Eă-1 înfunde pe celălalt : magazionerul 
susține că el n-e scos nîd o piesă din 
întreprindere, calculatorul că le-a primit 
de ia magazioner contra... „cinste". Un sin
gur lucru au pierdut amlndoi din vedere :

Prins In flagrant delict de luare de mită, 
Maraniurc?,- lorilaciie, agent Încasator de te
ren Ia secția tinandară a sectorului 6, a 
fost .trimis In fața Instanței de judecată. 
Cu prilejul cercetărilor s-a descoperit că 
MJ. nu lucra de unul singur, ci Împreună 
cu inspectorul Ion lăncii. Prin fața Instan
ței s-au perindat nu mal puțin de—‘41 de 
martori, slut oamenii ds la care cei do! au 
prelins șl au primit sume variind Intre IOT 
și &TO Iei pentru ea să „bln'evotascâ" a ic 
Înființa roluri fiscale. Cu toate că ci erau 
plătiți de stat tocmai pentru treaba 
aceasta ; cu toate că statul nu pretinde de 
la cetățean nld un fel de taxă pentru des
chiderea rolului fiscal—

— Nu recunosc nimic, Ișl susține cu tărie 
nevinovăția fostul Inspector.

r— Nld eu, sare imediat foestuj agent In
spector.

— Atunci cum Iți explici că bancnotele 
Inseriate mni dinainte de organele in drept 
au fost găsite in buzunarul dumiiale ? 11 
întreabă Judecătorul pe M.I.

— Nu știu cum au ajuns la mine— Poate 
ml le-a strecurat cineva...

— Oine ?!
— !?’..:
— Cum explicați atund mărturiile atltor 

oameni In defavoarea dumneavoastră ?
întrebarea era adresata 

păți, Insă nld unul n-a nu 
vreun argument. în schlțnb a „încercat" un 
fost coleg de-®I lor, agentul fiscal Constan
tin Topoloveanu :

In Întreprinderile 
bunuri dc consum'

In timp ce pc șantierele' de con
strucții, caro au cantine, salariațll aț- 
teapta ca reprezentanții obște! să c- 
fectucze controale, să depisteze nea
junsurile și să propună soluții de în
dreptare a lipsurilor — și după cura 
s-a văzul sini destule — constatam 
cu surprindere că in județul Vllcca 
nu se știa n!ci măcar in atribuțiile 
cui cade organizarea controlului. 
Dacă tovarășul Turcu In dubla sa ca
litate — de președinte al consiliului 
județean al sindicatelor șl de mem
bru nl comisiei pe județ do coordo
nare u controlului obștesc — nu ștlo 
cine șl undo se poate .și trebuie or
ganizat controlul, atunci ce să r.e 
mai mirăm ? Se știe doar că pe șan
tiere și In întreprinderi organizarea 
controlului obștesc trebuie făcuta de 
sindicate ?! de U.T.C. în locul încer
cărilor dc a transmite răspunderea de 
la un for Îs altul, este necesar să sa 
treacă urgent ia măsuri pentru orga
nizarea controlului obștesc In cantine. 
O cere legea care este obligatorie 
pentru toate organizațiile ce fac par
te din F.U.S. ; o cer Interesele miilor 
de muncitori care lucrează pe șantie
rele do construcții din județ.

Const. PR1ESCU 
Ion STANCIU

•— Va să zică nu dormeațl ? !
înfuriat, Nicolae Văduva începe să Împar

tă pumni In stingă și In dreapta, răstoar
nă paturi, proiectează prin geam toi ce-i 
cade In mină. Victime? Propriii s.ti colegi 
de muncă șl de dormitor I

„Șl lata-1 pe huligan In fata Instanței de 
Judecata. Eram curroș! ®ă aflăm ce-a fost 
in capul Iu! In noaptea aceea. I sa dă cu- i.rlrsStsl ■

— Oc-și ara o profesiune frumoasă, aceea
de tehnician elertrouUî, de vreo dțlva ani 
inculpatul :n.'U avut nici o ocupație,
stlssd rhai mult prin localurile din București 
și stațiunile de odihnă cu intenția de a...

Vocea gravă a procurorului expune clar 
faptele, le Încadrează in litera legii și, in 
numele societății, al legii noastre socialiste, 
cerâ Instanțe! să aplice o pedeapsă justă, 
de natură să-l reeduce pe inculpat.

în oală s-a așternut liniștea. Vorbește in
culpatul :

— Mă rugase un turist să-1 schimb banii—
— 11 cunoștea! mal demult ? '
— Nu, atunci l-am cunoscut™
— Atunci cum da țl-a încredințat o sumă 

așa mare ?
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le resort var cerceta ca- > 
atenția cuvenită- ți vor I 
lurîfe ce;JC- iri'.jr.r.i. * ; 'I
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fioMt prompt asupra itiiemu- 
luî de țrina're. primul din tatrtna 
sa, celălalt de la semnalul de 
ciarrnd dintr-un wpon. Speriați, 
C-fiMtorii au început id sard «in 
vagoane. Ce sc tn fim plase ? 
Trenul, în loe să o ia spre Pie- 
troslța, pornise spre... I-ltețti 1 
E lesne de înțeles ce se putea 
intlmpla dacă acest lucru nu 
era observai la timp. Pentru că 

. pe acerați linie acea să-fi 
facă apariția, din sens opus, nit 
peste mult tlinp, un tren 
accelerat l Ceea ce ni se 
pare insă cu totul de ne
înțeles este cum s-a putut să- 
v'.rși o asemenea inadmisibili 
eroare. Dispecerii de serviciu 
susțin cd îndrumarea grețită a 
trenului ar fi făcut-o... „dispe
ceratul automat"'. Desigur, o ase
menea „explicație-" este inaccep
tabila. De aceea, credem cd or
ganele de resort vor cerceta ca- 
sul eu t
lua măști rile ce;«Btdmjrarw

re. Primul din cabina 
de Ia semnalul de

Eșecul uzfer 
licitații

Sa spune că unii scot bani șl 
din piatră’ seacă. Vidor Gușa 
din Constanța nu și-a propus 
așa ceva. Și-a cumpărat un loc 
do casă, a obținut o autorizație 
da construcție pentru un Imobil 
cu două niveluri, a turnat teme
lia șl a Început să ridice parte
rul. Aici Ini s-a oprit S-a o- 
prit șiȘ a început să facă bani. 
Cum ? ‘
gulă, 
rial,..'.

■ ii’jiie,....... ...... ..
«trticțlei începulo 1' Pentru cele 
două etaje inexistente a înca
sat nu mal puțin de 152 GOT lei. 
.$1, dacă ar £1 fost după el șl 
după mușterii, putea să vlndft 
un adevărat zglrid-nori I Dar, 
cum Întreaga afacere era clă
dită p« temelii mai mult dedl 
șubrede, ea «-a năruit peste 
noapte. Ba, mni mult, in urma 
unui control la bani mărunți, 
Victor Gușa a fost supus la pla
ta sume! de 247 633 lei, pa care 
nu l-a putui jusfifica.

Vinzlnd, cu nete in re- 
autantlficate prin nota- 
a parlamentele ce urmau 

Înălțate deasupra con-

Se caută un 
responsabil
de

‘i

restaurant...
In urma unei revizii efectuate 

la 4 august n.c.; la restaurantul- 
cramă „Ialomița* din Slo
bozia a few".' descoperita a 
lipsă In geștîuhe de wifr'sj 
lei.. CcrccUrlle au stabilit 
că vinovat de dispariția ba
nilor nu era altul declt... res
ponsabilul . restaurantului, Ga
briel Constantincscu. Prins in 
Iureșul amețitor a! unor palpi
tante partide de pocher, dum
nealui confundase buzunarul 
propriu cu sertarul unității 
pe care o conducea. In timpul 
reviziei Insă, dnd și-a dat sea
ma că,, de data aceasta, „confu
zia* e pe cale de a ti limpczlta, 
G. C. (un bărbat cu o Înălțime 
de 1,1» m, volnic, cu mustață 
și păr cărunt) a dispărut cu 
suma de 3JCOT lei, rezultata din 
vlnzările pa ultimele două ziic. 
Unde 7 Nu se sile. Dacă-1 In- 
tilniți, dat fiind câ nota de 
plajă care 11 așteaptă este des
tul do Încărcată, amlntiți-i că 
trebuie să o plătească și In- 
drepMți-1 spre organele de mi
liție.

Rubricâ redoctotâ do i 
Dumitra ȚIRCOB 
Gheorqhc DAVID 
ți corespondenții „Scinleiî"

■:
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durată, precum șl de generalizarea cincinalului înainte de termen. așa

,NeajunsurileLa Conferința Națională b partidului s-a subliniat necesitatea de 
s se acționa cu mal multă fermitate peniru folosirea Intensivă a ca
pacităților de producție șl încărcarea corespunzătoare a mașinilor șl 
utilajelor. Așa cum s-a arătat, după unele calcule estimative, printr-o 
încărcare mal bană a capacităților de producție se poale realiza in 
flecare an an spor de producție industrială de circa 20—25 miliarde 
Iei. Iată de ce. In contextul acestor preocupări, intensificarea acțiunii 
de generalizare a schimbului doi șl de extindere a schimbului trei 
trebuie să se situeze in centrul atenției tuturor colectivelor din în
treprinderi, a comitetelor oamenilor muncii șl a organizațiilor de 
partid. Pe această iernă am Întreprins anclieta de față.

rinei din Brașov, polrîvlt căruia ,,a-. Ing. Gh. Constantin 
tellerul mecanic șef lucrează lntr-un 
singur echlmb Infliiențlnd și el. co- .țt 
eficientul mediu de schimburi*, ni se încă din acest an, a unei capacități 
pare cel puțin bizar. Alei, numai In 
primele 6 luni ale anului s-au înre
gistrat aproape 72 890 ore-mașină 
Întreruperi» accidentale, tn bună .mă
sură tocmai' ca urmare a deficiențe
lor existente în Întreținerea mașini
lor unelte. întrebarea exte : cine o-

Care este tn 1 
prezent coeficien
tul de schimburi : 
in uzina dv. ? Am 
adresat această 
Întrebare, la lri,- 
ceputul anchetei,7 
cadrelor de con
ducere din trei 
unități Industria
le. Iată răspun
surile primite.

Ing. Vaslle Gugu, 
directorul între
prinderii meca
nice din Ho-. 
man: „tn prezent, 
coeficientul ' de

xiîtare la 2,22, 
față de 1,51 in 
1971. Precizez, 
însă, că există o 
diferență lntro 
coeficientul do 
schimburi pe În
treaga uzină țd 
cel lnreglstrăt In 
anumite sectoare, 
cum ar fi atelie
rul de montaj 
mașlnl-unelta, atelierele de reparații 
ale serviciului mecanlc-șef ele. Ac
tivitatea acestora in două și trei 
schimburi nu se Justifică în prezent*.

La rinclul său, Inginerul Gheorghe 
Constantin, directorul Întreprinderii 
de unelte șl scule din Brașov, ne 
spune: Jn 1371, pe total. întreprin
dere, s-a înregistrat un coeficient da 
schimburi de 1,7. In șapte luni din 
acest an situația s-a mal Îmbunătă
țit intrucitva, real.lz!ndu-se un coefi
cient de schimburi de 1,0 pe total în
treprindere. mal precis. 2,0 în sec
țiile de bază și 1,0 In cele auxiliare. 
Desigur, este un nivel pe care nu-1 
pot socoti sattafăcător*.

Iată șl opinia inginerului șef al 
Uzinei de mașini electrice din Bucu
rești. Marin Ghlnăraru s

— în acest an nm atins coeficienți 
de schimburi net superiori, com
parativ cu anii trccuți. Bună
oară, dacă în 1970 coeficien
tul do schimburi, al muncitoriJo- 
era de 1,31 pe total uzină. In acest 
an am ajuns la un coeficient de 1.48 
la nivelul uzinei. Cit privește coefi
cientul de schimburi al utilajelor, 
acesta a fost, In primele 7 luni ale 
anului, 249 în secțiile de bază șl 1,K1 
In cele auxiliare: ’

Acestea slht realitățile din cele 
trei Întreprinderi. Ce se desprinde 
din aceste relatări statistice ? In 
primul rind, că In comparație cu pe- ... _______  .
rloadele anterioare s-au obținut a- plete, nu se reușește să se asigure
numita rezultate pozitive In domeniul volumul do semifabricate cerul de
la care ne referim. Dar nivelul atins, secțiile prelucrătoare, care In urma
deși diferă de la o Întreprindere la lucrărilor de dezvoltare au ajuns la
alta, nu poate fl socotit mulțumitor, capacitatea finală, pe dnd forja va
cu «Ut mal mult, dncă-1. comparam. ajunge ia acest „nivel, țLb.lțt a;jul vjl-

J cu coeflcJerilul. :deijschlmburi.- indicata • dor.-. . Atelierul mecanic șef ..lucrează.

tellerul mecanic șef lucrează Intr-un de plnă acum vor fi lichidate, irr prl- 
_i_.— j -1 — mil[ rlnd, prin darea in exploatare,

’ ică din acest an,- a unei capacități 
de producție la secția forjă, ceea ce 
vă asigura corelarea capacității aces
teia cu cea a celorlalte secții Tot
odată, ailngețea capacității proiec
tate la secția forjă se va realiza in 
1873, deci cil un an mai devreme. 
In același scop am șl prevă

zut pregătirea ca- 
.......x». - - — drelor necesare.Vom rezolva in 

mare măsură și 
n problema fiuctua-
i Fi muncitorilor,

W % P Hza prin asigurarea a
fadBt HJ-;' B 300 de noi locuri

Esa Lis intr-un cămin de 
neXamiilștL Pe de 
altă parte, vom 

ap»», n ra căuta să-creăm In
.■ 'h B H incinta .întreprln-
8b# g ■ deriT condiții pen-
ra iK ■ H tru servirea mesei
H H U de .prinz.

Ing. M. Ghlnă- 
raru : în trimes- 

0 FI H ‘rtd IV vom anii , Oii gnja circa 200 de
3 ffl r H muncitori de dlfe-R I g | rite meserii, cali

ficați prin șeoala 
profesională șl 
prin ucenicie ta 
locul de muncă. 
De asemenea, a- 
vesn În vedere 
calificarea altor 
320 de muncitori 
prin cele trei for- 

• me : ucenicie ia 
locul de muncă, 
școala profesio

nală șl calificarea ta locul de 
muncă In același timp, urmă
rim o mal rațională repartizare a 
forței do muncă existente pa cele trei 
schimburi, In strlnsă concordanță cu 
utilajele șl spațiile de producție de 
care dispunem. Incepind din acest an 
am trecut la angajarea, peniru anu
mite meserii, a forței de muncă 
feminine. Concomitent, am întocmit 
uh plan de măsuri tehnicororganlza- 
torlce menita să asigure condiții de 
muncă optime pentru ca randamen
tul schimburilor ÎI și III să fie cit 
mal aproape de Cel al schimbului I. 

După cum se observă, perspecti
vele sini din celle mal bune. Rămlne 
Insă ca o sarcină primordială pentru 
conducerile Întreprinderilor in cauză, 
pentru organizațiile de partid. ca 
programele de măsuri pe care !e-au 
“...

zuie șl completate, așa cum s-a in
dicat ta Conferința Națională a parti
dului — să fie aplicate nelnUrzlat

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Trei directori de întreprinderi explică, se justifică 
și... se angajează

cooperative agricole din Județele Dolj, Gorj, Mehe
dinți, VÎIeea etc.

cu b’luni mai devreme la 
METRII PROIECTAȚI. Eî‘e 0 P^formanță care
s-a realizat Ia cele trei instalații complexe cu flux 
continuu pentru producerea articolelor din cauciuc 
natural, puse in funcțiune in acest an la fabrica 
„Dcrmallna” din Timișoara. Pe areas IA cale, aici 
s-a realizat, peste sarcinile de plan, o producțle- 
marfă in valoare de 8 milioane Iei, indepllnlndu-se 
astfel angajamentul armai asumat in întrecere.

țllc de producție T întrebarea răml
ne valabilă șl pentru celelalte două 
unități, unde am inlllnît aceeași op
tică îngustă, exprimată lapidar : „nu 
este economic să se lucreze in schim
burile n .șl III Ia mașinile X, sau 
In sectorul Y, nevoile producției nu 
impun așa ceva*.-Normal, asemenea 
mentalități trebuie combătute eu 
fermitate in fiecare întreprindere, 
comitetele oamenilor muncii trebuind 
să acționeze cu maximă răspundere, 
energic, pentru ca flecare ma
șină șl utilaj să fie din plin folo
site In procesul de producție.

Care slut factorii ce frincază 
generalizarea schimbului II șl extin
derea lucrului in schimbul III ? Iată 
din nou răspunsurile primite :

Ing. V. Gogu : între cauzele care 
au general o atare situație se 
situează : neaslgurarea unul număr 
corespunzător de muncitori califi
cau, Bpsa condițiilor . materiale șl 
tehnico-organlzatorlce, cum ar fi 
menținerea în funcțiune'a unor uti
laje cu uzură fizică șl morală avansa
tă. lipsa posibilităților de asigurare a 
asistenței tehnice șl a unor formații 
de lucru pentru Întreținerea șl de
servirea utilajelor la nivelul celor 
trei schimburi etc.

Ing. Gh. Constantin : Mai Inlll aș 
aminti de Insuficienta capacitate de 
producție de la secția forjă. Deși ale! 
se lucrează in irei schimburi com-

prește conducerea acestei unități că 
extindă lucrul și in schimburile II șl 
III. Iu atcjlerul mecanic șef 7 Oare 
In aceste schimburi mașinile nu tre
buie să fie la: fel de bine întreți
nute ? Iată ded că nu este vorba 
de greutăți imposibil ■ de Înlăturat, 
ci de măsuri simple care stau ta 
Indemlna conducerilor de întreprin
deri, a colectivelor sale de muncă.

Așadar, care sini perspectivele 
îmbunătățirii eoeflcicnliital de 
schimburi ? Ce măsuri se vor lua In 
acest sens ?

Ing. V. Gogit : ;,în uzina mecanică 
din Roman s-a elaborat un studiu a- 
mănunțlt privind măsurile ce ur
mează a se lua pentru creșterea In 
continuare a indicelui de folosire n 
capacităților de ^reducție șl a coefi
cientului de schimb. Este vorba de . . „ 
generalizarea schimbului II șl lntro- elaborat — și care vor țrtțbul revă- 
ducerea. schimbului III șl ta secția ' - ----
de mecanică ușoară, axlgurin- 
du-se, totodată, pregătirea-muncito- - ----- ■---
rllor necesari prin cursuri do scurtă șl cu maximă eficientă. Realizarea 

schimburilor II și' III ta"secțla meca
nică grea. De osemtmea, do curind 
s-a introdus lucru! pe schimburi ta 
ațelierul de modelărie, s-a extins pe 
trei schimburi activitatea atelierului 
de pr.aiucrare ■ prototipuri, s-a de
vansat Intrarea Tn producție a noilor v 7 - ~ .-t . t------
cadre de strungari, absolvenți al șco-, ioxlre superioară a potențialului pro- 
111 profesionale, s-au reprofilat da- ductlv de caro dlipun.

CIT MAI MULT METAL ECONOMISIT. 
Acesta este un obiectiv principal al Întrecerii des- 
fășarnle lntr-o serie de fabrici și uzine din Jude
țul Buzău. De la începutul anului si pînă in pre
zent, prin raționalizarea consumului șl utilizarea 
mal Judicioasă a metalului, colectivul Uzinei meca
nice din Buzău a realizat o economie de 493 tone. 
Pe aceleași căi, metalurgișlil de la uzina de Sirota 
și produse din s’.rmfi au reușit să economisească o 
cantitate do metal din care s-au realizat 01 tone 
electrozi de sudură șl 10 tone cule. Alcătuind mal 
rațional modelele, revlzulnd planurile de croire, 
reproiectlnd unele matrițe, o altă unitate buzolană 
— întreprinderea „Metalurgica* — a reușit să re
ducă consumurile cu 43 tone fontă șl 19,3 -tone la
minate, reallzlnd astfel, peste plan, o gamă largă 
de produse.

lii profesionale, s-au reprofilat cla
sele de frezor! șl, strungari de la 
cursurile de calificare peniru mașini
le grele șl speciale, unde avem 
deficit de forță de muncă*.

cum s-au angajat colectivele din a- 
ceste trei unități Industriale, depin
de In măsură liotărlsoare de modul 
cum vor fl înțelese șl rezolvate pro
blemele In discuție, de fermitatea cu 
care vor acționa pentru valorificarea 
operativă a tuturor rezervelor de fo

Cu toata câ a inlrat recent în funcțiune, Uzina de 
strunguri din Tirgovișta produce o gamâ varialâ 
de produse : strunguri paralele, revolver, semiau
tomata și automata, mono și mulliax, alît pen
iru nevoile interne, cit ți pentru export. In foto
grafie : o secvență din sectorul de montaj al 

uzinei

PRODUCȚil SPORITE PE METRUL PĂ
TRAT DE SUPRAFAȚA PRODUCTIVĂ. 
La acest rezultat a ajuns colectivul fabricii de În
călțăminte „Ardeleana* din Alba fulta, prin apli
carea unor măsuri iehnlco-organlzatoricej moderni
zarea proceselor tehnologice, extinderea schimburi
lor II șl IU. Comparativ cil anul 1970, producția 
realizată pe mp de suprafață uzinală este in pre
zent cu H ta sută mai-mare, ceea ce înseamnă un 
spor de. producție in valoare de SftO GM Iei : la pro- « 
punerea unor muncitori s-a elaborat un studiu de 
reamplasare a mașinilor șl utilajelor, de moderni
zare a fluxului tehnologic de Ia atelierele de șianlat 
șl cusut fețe. Prin aplicarea acestui studiu, fabrica 
va realiza, fără nici o Investiție, o creștere a capa
cității de producție de 130 GM perechi încălțăminte.

| de conducerea? dauparUd șl care, dei ,jn 
altfel, trebuie 'considerat ca o limită 
minimă de realizat. Coeficienții de 
schimburi dip ■ secțiile de bază, cu
prinși Litre 2,0 și 2.33. echivalează 
ds fapt cu o utilizare de numai 07— 
77 la sută a fondului de timp,maxim 
disponibil al mașinilor ți utilajelor. 
Cu alte cuvinte, 23—33 la sută din 
volumul acestuia constituie' încă 
o substanțială rezervă Internă de 
sporire a producției. Situația este 
Insă mult mal critică In secțiile au
xiliare, unde mașinile ,țl utilajele- in 
care s-au Investit milioane de lei sini 
Încărcate abia Intre 1.8 șl 24 schim
buri; 20—47 la sută din fondul do 
timp maxim disponibil aj utilajelor 
rămlne neutlllzat. Or, problema fo
losirii cit mal depline b mașinilor 
ți utilajelor are aceeași Importan
ți, Indiferent dacă ele sini montate 
in secțiile de bază sau iu cele' auxi
liare.

Sarcinile ‘ cantitative deosebit de 
mobilizatoare, cărora trebuie să le 

,/acă față unitățile economice in ac- 
’ ,-tunlul cincinal, evident, nu pol fi 
^soluționate- In condițiile unei Înalte 

eficiente economice ntita timp cit o 
asemenea problemă, cum este folosi
rea rațională a. capacităților'de pro
ducție, este tratată unilateral' Direc
torul întreprinderii din Roman, bu
năoară, aprecia cil, deocamdată, nu 
sa Justifică ca . o. serie de, mașini și 
utilaje să lucreze In două' și trei 
schimburi, deoarece aceasta nu este 
încă impusă de nevoile proprii ale 
producției. Oare să fl uitat condu
cerea acestor întreprinderi că există 
șl posibilitatea de’ a contracta de ta 
alte unități lucrări în cooperare' pen
tru a—șl acoperi mai' bine capxcliă-

•Tn prezent,. intr-im :SlngurrSchlmb, 
Influențlnd șl el, ca șl forja, coefi
cientul mediu de schimburi pe între
prindere. /Mături de acestea a. mai 
contribuit șl fluctuația mare, s ,mun
citorilor.

Ing. M. Ghinăraru : Idpsa munci lo
rilor calificați ; necesarul de cadre a 
fost mult prea mare peniru a fi a- 
coperit intr-un timp foarte scurt. De 
asemenea, o Influență negativă a a- 
vut-o pină acum șl fluctuația mun- 
dtorilor.

Dacă facem sinteza factorilor caro 
au frinal creșterea coeficientului de 
schimburi reiese limpede că pe pri
mul plan se situează insuficiența 
muncitorilor' calificați. Dar cine alt
cineva declt condtc:rlle Întreprinde
rilor 'respective aveau obligația să 
se preocupe de asigurarea și ‘ pregă
tirea in număr corespunzător a ca
drelor necesare ? Cum a acționat' 
uzina din Brașov, de pildă, pentru 
a diminua fluctuația muncitorilor ? 
Sini întrebări la care conducerile 
întreprinderilor in cauză' trebuie să 
mediteze cu multă seriozitate, să le 
dea un răspuns urompl șl la timpul 
potrivit. Acțlonlnd cu „încetinitorul* 
rezultatele nu puteau fi altele. Pro
blema extinderii lucrului tn mal 
multe schimburi nu se pune de Ieri 
de azi. Slnt clțlva ani de zile de clntl 
so discută această chestliine. Dacă te 
acționa cu hotărlre șl maximă râs- 

. pundere de la bun Început, întreprin
derile respective puteau să califice 
sule, dacă nu-mii și mil de muncS- 

, torl, asigurarea personalului necesar 
nsmalfiind in prezent un leitmotiv 
al justificărilor.

Argumentul adus de directorul

PLANUL PE PRIMELE OPT LUNI ALE 
ANULUI A FOST ÎNDEPLINIT de conțl™c- 
toril Sistemului hidroenergetic do pe Lotru.

După cum precizează Inginerul Dan Predolu, 
directorul general al Grupului de șantiere Volnea- 
aa—Lotru, prin Îndeplinirea. eu două săplăminl mal 
devreme a sarcinilor de plan, constructorii dlsp 
de candlțil peniru a realiza suplimentar un voii 
de lucrări evaluat la peste 20 GM 0®0 LeL

A INTRAT TN FUNCȚIUNE FABRICA 
DE NUTREȚURI COMBINATE DIN CARA- 

eCAL cu o capacitate de 129 OM tone annaL Ampla
sată In Imediata apropiere a complexului zootehnic, 
principalul el beneficiar, noua unitate Industrială
sală In Imediata apropler 
principalul ei beneficiar, 
servește șl alte Întreprinderi agricole de stal sau

Iile ȘTEFAN 
Mocana NICOLAE 
Ion MANEA

In întrecerea socialiștii pentru îndeplinirea cincinalului înainta de termen, colectivele do 
oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul țârii obțin noi și remarcabile succese: Acoastâ 
suilâ do imagini ne oferâ prilejul de a cunoaște pe cJ|rva dintre autorii faptelor cu 
care ne mîndnrn, oameni caro so situeazâ in rindu! fruntașilor Întrecerii : muncitoarele 
fruntașe Emilia Harabeț și Georgeta Drâgoi, din secția urzitorie a țesâtoriei do mâtaso

„Victoria din lași (foto 1); operatorul Gheorghe Ciobotaru, din sectorul fierberea 
si cristalizarea zahărului al Fabricii de zahâr din Buzău (foto 2) și urzitoarea fruntașă 
Paula Lixandru de Io secția do profil a Uzinelor textile din Arad (rolo 3). Strungarul Mih’ai 
Coandâ, clștigărorul concursului „Cel mai bun strungar", organizat in secția do meca

nică mijlocie și ușoară a U.CM Reșița (F

resurse

în

ne
In- 
dar

zare dotate cu cile 4 com
bine,..10—13 remorci bas
culante șl un tractor pe șe
nile pentru presare, care

de acest Lumi 1........ ,
nerală a agriculturii Ju_.. 
'țcne . Iași a organizat for
mațiuni mobile de Insllo-

tiețuluL
Este necesar ca In tonte 

unitățile ngrlcole să fie' în
treprinse acțiuni tehnice șl 
organizatorico pentru gră-

bîrea insllozărll furajelor cooperativele agricole care 
șl aplicarea fiecărui . ele- au ferme de vaci sau de 
meni al tehnologiei , reco- taurine In îngrășat, asigură

șl tocaro a furajelor sini 
insuficiente, Ținfnd seama schli
de acest lucru Direcția ge- chta

ilturll Jude- Intre

colo Țigănoșj, Județul Iași, 
am Insilozat lucerna in a- 
mestcc cu ierburi, de baltă 
pentru hrfmlroa vacilor mai 
ales In zilele ploioase,. A-

ÎN ACESTE ZILE ÎN AGRICULTURĂ

cel mai economic mijloc 
de conservare a furajelor verzi 
BCW» CEA « «GEM

Ș1CEA MAI IMPORTANTA

T-21M

Recoltarea furajelor pentru siloz la cooperativa agricolâ Fârcojele, ludojub Olt
Foto : M. Lavrie

înaLlozarca — cel mai 0- 
conomlc mijloc de conser
vare a furajelor verzi -A' 

^constituie una din cele mal 
urgenta și Importante lu
crări agricole de sezon. In 

!prezent, In zonele din su
dul și vestul țării s-a tre
cut la Insilozarea porum- 

| bulul de pe tercnurlla desti- 
•nate, bazei furajere. ,Ți- , ______ JHHI
,nlnd scama de avantajele ceasta ne-a permis să ob-
economlce incontestabile ținem zilnic, in medie, 10.1
ale conservării furajelor lapte pe vacă furaiată.
verzi sub formă Insilozalfi, Pentru iarnă vom asigura
anul acesta I.AS. au pre- cite 8 tone de siloz pe vacă
văzut să iiLiilozeze apron- și pentru tinerelul bovin*,
pe 2,5 milioane tone fura- Experiența multor unl- 
je, iar cooperativele agrl- lăți demonstrează necesi-
coie — peste 0 milioane tatea promovării ‘ tehnolo-
to:ie. Realizarea acestor ■ 
prevederi, care reprezintă 

'cantitativ un plus de mal 
: multa milioane de tone 
; față de anul trecut, tavorl- 
j zează in toarte mare măsu- 
j ră realizarea programului 
da dezvoltare a zootehniei 
șl de sporire n producției 
animaliere. Potrivit datelor 
centralizate Ia Ministerul 

‘Agriculturii, Industriei A- 
Ilmentare și Apelor, pină 
in ziua de 11 august a. c., 
I.AS. ou realizat 22 la suta 
din sarcina anuală de insi
lozare, iar cooperativele a- 
gricole 7 la sulă- Cantități 
mai mari de .furaje verzi 
au fost insllozate In cnopc- 
ratlveie agricole din jude
țul Constanța, unde s-au 
realizat 74 mil tone. In 
Harghita — peste 39 mii 
tone. Argeș — 32 mH tone. 
Botoșani șl Galați peste 30 
mii tone ele.

în aceste Județe șl In al
tele direcțiile generale nle 
agr I cu I «urii au orga n lza t

Insilozarea ,, K_
varlate de furaje, cum sint 
Ierburile si trlfolleriele. „In _____ _ ___
această vară — spunea mandate. Măsurile ferme,
Ing. , Patra Dascfllu, pre- diferențiata tn funcție de
ședințele cooperativei ngrî- situația fiecărei unități se

’ impun cu ntll mal mult cu
cit mijloacele de recoltare unitate la alta,

taurine la îngrășat, asigură 
corelarea eforturilor meca
nizatorilor șl cooperatorilor, 
deplasarea operativa a for
mațiunilor amintite de la o 
uiuutvu iu His,, utilizarea 
mijloacelor mecanice In 

’ Imburl ■ prelungite sau 
liar in doua schimburi 

—itrajutorarea cu mijloace 
mecanice și de transpari. 
Iar la nevoie și cu forță de

gîel de Insilozare la su
prafața solului, rcnunțln- 
du-se la gropile de siloz 
adinei de 2—3 m din care 
mit de , tone de nutreț 
se scot Lama cu‘ cheltuieli 
de muncă mari șl Inutile, 
în cooperativele agricole 
Tarea și .Romano, județul 
Brăila, Peclneagn șl ■ Co- 
badln. Județul Constanța, 
rare insilozează cite 3C®0— 
3 GOT tone de furaje, cea ,.... . ___
mal mare’atenție sc acordă . so deplasează In ebopera- 
orgunlzăril judicioase r " ’
muncii peniru umplerea 
fiecărui siloz in cel mult 
2—4 zile șl presarea puter-

Cite/a recomandări pe baza 
experienței unor întreprinderi 

și cooperative agricole

a ti vele agricole cu efective
- mari de taurine. Aceste

formațiuni puse sub cori?
. . _ ducerea .directă a' trustului

nici a nutrețului peniru județean pentru mecaniza-
ellmlnarea oricăror goluri rea agriculturii au sarciita 
de aer. De respectarea , cu de a utiliza Întreaga capa- 
strlctețe a acestor elemente citate a mijloacelor ■ mș-
prindpale ale tehnologiei ennlce, colaborind strins cu
de Insilozare depinde in cel echipele de cooperatorl for- ■ 
mal înalt grad calitatea nu- mate In cooperativele a- 
tiețuiuL grleole. Această Inițiativă

prezintă avantaje dacă or
ganele agricole urmăresc 
realizarea planului de. , in
silozare la timp In tonte

muncă, constituie una din 
principalele acțiuni pe care 
Ic pol desfășura cu cel mal 
mare folos consiliile inler- 
coopcrailsie, care grupează 
cooperative agricole apro
piate șl cunosc cel mal bine 
nevoile și posibilliățlie lo
cale.

In foarte multe cazuri se 
resimte lipsa mijloacelor 
de recoltare șl locarc a 
furajelor. „Pentru a putea 
Inslloza minimum 3 090 tone 
de furaje, așa cum s-n pre- 
văzui. avem nevoie pe pu
țin de patru combine de 
recoltat, dar nu dispunem 
dedt de una singură, de 
slabă productivitate, spu
nea Ing. șef loan Reteșan,

îaje Medgidia, nu s-a li
vrat Încă nimic țjentru 
cooperativele agricole. Pen
tru anul viitor sini nece
sare 2 6®9 de asemenea 
combine numai ta coopera
tivele agricole, clar nu sini 
șemrin că sc vor asigura . 
In totalitate*. Este lîecesar 
ca forurile; de resort w‘a- 
corde prioritate fabricației 
arestul utilaj, să sprijine 
Întreprinderea mecanică 
din Medgidia cu tot 
ce este necesar peniru 
gentarea fabricației șl 
vrarea unul număr cit 
mare de combine de 
coltat furaje, In cel

Peniru realizarea întregii 
cantități de nutrețuri Insi- 
lozate prevăzute In I.A.S. 
șl cooperativele agricole 
este necesar cn acum să se 
utilizeze Inlrcaaa. capaci
tate a mijloacelor existen
te, si fie puse în funcțiune 
toate tocăto'rile mecanice 
și sâ sc adapteze combinele 
de cereale reformate pen
tru recoltarea șl tocarea fu- 

’ Organizarea temei
nică a lucrărilor de Insilo
zare trebuie să constituie 
preocupări de prim-ordln 
ale organelor și organiza
țiilor de partid, ale tuturor 

minister. organelor șl unităților agri
cole. Prezența pormnnenlA 
a specialiștilor, a șefilor de 
fermă și brigadierilor pen
tru coordonarea fiecărei o- 
pernțlunl va asigura reali
zarea unor nutrețuri de 
bună calitate care să con
tribuie la Bporlrea produc
ției zootehnice.

C. DORDE1ANU

de la cooperativa agricolă 
luna, Județul Cluj, l’e la 
noi vin „Îndrumători*, 
dau sfaturi bune, ne 
doamnă să Insllozăm,
la întrebarea „cu ce* sini 
șî el ncvolțl să ridice din 

■umeri. De asemenea, pen
tru a presa silozul este ne
voie de tractoare pe șenile, 
singurele care fac lucrarea 
bine, fără pericolul de a 
se răsturna. Dar in S.M.A. 
Clmpln Turzil, care deser
vește 0 cooperative agricole 
cu elective mari de, ani
male, nu există docil un 
singur tractor pe șenile. Ar 
XI bine dacă ministerul ș-ar ____ ___ ____ ,... ...
ocupa mai insistent de asi- scurt timp posibil, 
gurarea mijloacelor da in- 
s'lozare peniru că numai cu 
sfaturi nu se poate conce
pt} creșterea vacilor și a 
producției de lapte*.

întruclt probleme asemă
nătoare se pun In . multe 
alte cooperative ogricole 
am căutat să aflăm ce mă
suri se Iau peniru rezolva
rea lor. „Cu nul In urmă 
s-au realizat combine de 
tip C.S.U., dar din cauza' rajelor. Organl 
productivității slabe fabri
cația acestora a fost sista
tă — ne spune tov. Gheor- 
ghe Manclu, director gene
ral al Direcției generale a 
mecanizării din 
De atunci au trecut mal 
mulțl ani, dar abia în 
cursul acestui semestru ur
mează aă primim 550 com
bine tractate. Erie adevă
rat că acestea nu o pro
ductivitate dublă față de 
vechile C.S.U. Dor ce foto? 
drieă in loc între In fa
bricație In 1970 la Între
prinderea mecanică de uli-

ceea 
ur-

11- 
mal 
re

ntai
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a cea mai viabilă
îBiir

noastre

ACEST MARE

în ee măsură literatura șl arta re
flectă realitatea, prezentul 7 Reu
șește literatura sau nu să cu
prindă in toată complexitatea fe
nomenele vieții sociale? Dacă li
teratura va reuși să-șl însușească 
realitatea in mod creator — fără 
să-l fotografieze datele — ea va pu
tea să trezească ecouri In Inimile oa
menilor. să-! Influențeze moral șl 
.etic.

Scriitorii, cărturari! timpurilor au 
fost vizionari. In sensul nobil al cu- 
vlntului ; au Influențat mersul civi
lizației. Mi se pare că esențial pentru 
scriitori este să cunoască ............scriitori este să cunoască unghiul din 
care trebuie privită lumea tn conti
nuă prefacere. In ce ne privește, so
cietatea noastră trebuie văzută ca o 
încununare a destinului uman, ca 
stadiul unor prefaceri sociale funda
mentale. prefigurate In Ump șl care 
includ momente de entuziasm, da 
frumusețe, dor șl de erori.
ț Personal nu cred că ar exista 

vreun Individ care si nu aspire la 
perfecțiune, să nu vadă In preface
rile pe care le trăim o continuitate a 
năzuințelor omu
lui dlntotdeauna. 
Acest proces este 
mal complex de
alt nl-1 poate în
fățișa uneori chiar 
viața, la prima ve
dere; dincolo de 
permanență, de 
Izblnzi slnt mo
mentele de suspensie, de cum- 
până, de discontinuitate ; intervin 
acele momente de cezură, In care 
apare sau tșl face loc, cu ne
stăvilit elan, noul Omul — fiin
ță perfectibilă — este motorul n- 
ceslui proces. în acest sens, pe bună 
dreptate, cu clteva sAptămlnl In 
urmă, de la tribuna Conferinței Na
ționale. tovarășul Nlcolae Ccaușescu 
spunea : „.„ne preocupăm Intens de 
creșterea bogăției naționale, dar nu 
trebuie să uităm că cea mal mare 
bogăție o reprezintă omul ; el este 
făuritorul tuturor bunurilor mate
riale și spirituale, de ci depinde 
înaintarea cu succes a patriei noas
tre pe calea societății, comuniste”. 
Participarea fiecărui cetățean la edi
ficarea noului, tn ciuda fnntulu! că 
nu deține toate datele șl elementele 
lui, trebuie să fie o opțiune con
știentă. Se naște astfel „pe baricadă" 
un nou Ideal uman. Vin apoi momen
tele 'do maturizare In care șl cel moi 
sceptici îsl dau seama că lumea de 
astăzi mi mai este cea de Ieri, că 
s-a schimbat „ceva", că trebuie să 
se manifeste socialmente, să se com
porte „In pas cu vremea*. Este fi
resc, dar, că intre acele acta de dă
ruire pe frontul muncii șl asimilarea 
conștientă a unul program social de
finit să fie o ’ ...............

Dc-a lungul _______
învață mereu die “ceva :‘ -----
ceașcă mal bine, să trăiască mal co
mod, să glndeascâ mal profund și 
așa mal depărta. în dorința omului 
spre mal bine, văd premisele favo
rabile procesului de modelare a con
științei. Dar mal esle ceva : in mo
mentul In care vorbim de modelarea 
individului, acest proces nu poate fi 
conceput fără a fi grefai pe cele mai 
noi data ale științei șl tehnicii, eco
nomiei și ale altor domenii de acti
vitate. Nu putem Ignora faptul că un 
osemenea proces trebuie să înceapă 
cu o muncă de Informare, de fa
miliarizare a oamenilor cu progre
sele realizate cotidian in" construcția 
socialismului, in dezvoltarea civili
zației. Iată de ce toate rețelele de 
informație șl comunicare trebuie să 
fie permanent In atenția noastră. Li
teratura trebuie să Însumeze idealul 
nostru de viață, să . fie pătrunsă, de 
spirit democratic și" constructiv, de 
un Înalt umanism, să Înfățișeze Ideile 
și concepțiile noastre 'despre lume. 
!E drept că societatea „modelatoa
re” de energii și caractere Intllneșie 
tot felul de impedimente, de la cele 
mal Insignifiante manifestări do 
egoism șl lăcomie, plnă la acte 
antisociale. Există Insă antidoturi, 
șl unul de prim ordin In acest 
proces este cel oferit de mijloacele

culturale de persuasiune, mijloace 
create de om pentru a-i serv! drept 
„hrană sufletească". Un lucru s-a 
afirmat cu toata târla șl la planara 
din 3—3 noiembrie și la recenta Con
ferință Națională : alături de unele 
InsUtuțil tradiționale, precum școala, 
universitatea, alătur! de colective de 
muncă, de organisme social-poKtlco, 
breslei scriitorilor îi revine un rol- 
chelc In cadrul acestui program de 
conșllcnllzare. Flecare carie a noastră 
trebuie să conțină un mesaj, să fie 
o adevărată „epistolă" adresată min
ții șl inimii Iată de ce cred că idea
lul esențial pentru noi, scriitorii, este 
să dărulm societății cărți utile, cărți 
care să dăinuie peste vremi. Reușita 
ține de formația noastră politică, de 
viziunea noastră asupra lumii șl de 
talent. Fără o profundă cultură poli
tică, fără atitudine civică activă, oa
menii de litere nu vor putea Înțelege 
niciodată schimbările din Jurul lor ;'

In luna septembrie va apărea

ERA SOCIALISTA
■ Revista
finind seama 
DE CLASĂ se

teoretică și social-politică a C C. al P.C.R.
de cerințele actuale ale activității politice-ideologice, revista LUPTA 
transformă într-o publicație cu apariție bilunară purtînd denumirea 

ERA SOCIALISTĂ

hote de lectura

Petru COMARNESCU

le, să le facă Înțelese 
tuturor Iubitorilor 
frumosului, înainte de 
a viza perfecțiunea 
Individuală și Ideală 
a unor opere, criticul ' 
caută să pătrundă In 
esențele actului de

Tlpărlnd volumul 
„Confluențe ale artei 
universale" — ca re
unește o parte a tex
telor critice publicate 
de Pei.ru Cotnarncs- 
cu in decursul a trei 
decenii — editura „Me- ___ ___ ______
rldlnne" omagiază me- creație, in Intimitatea’ 

' ■■ ■ modalităților de ex
presie proprie fiecărui 
artist, deaclfrind ope
ra de artă printr-un 
sistem de relații ce 
cuprinde deopotrivă 

pen- substanța patrimonlu- 
de a Iul cultural și tenslu- 

semenilor nlle actualității.

larga 
pâri 
„Georges 
„Extraordinara 
ricnță a Iul Gauguin , 
„O Incalculabil de Im
portantă teorie asupra 
originii stotulel-por- 
tret șl a altor arte”, 
„Primitivismul In 
artă” ele.

Sensibil și receptiv 
Ia fapta de cultură, 
născut sub semnul 
autenticului, Petru Co- 
mamescu s-a Impus 
conștiințe! noastre 
prin nevoia stringentă 
de a comunica, de 
transmite 
sen (A 
sale.

Sperăm . „
țla altor lucrări apar- 
țlntnd criticului, care, 
adAuglndu-se acestui 
volum, vor da Întrea
gă imaginea erudi
ției și sensibilității 
sale artistice.

i criticului : 
Braque”, 

expe- 
iuguln“.

morta uneia dintre 
personalitățile gene
roase șl elevate ale 
culturii românești. 
Petru Comarncscu a 
făcut parte dintre 
acel oameni aleși 
tru care nevoia 
Împărtăși _. ____
propria-i erudiție de
vine adevărata che- tlce Implică păstrarea 
mare. Din acest unghi legăturii eu marii pre- 
de vedere trebuie prl- decesori, cu ceea ce 
vită activitatea de cri
tic : un romantic an
gajat In fenomenul 
artei cu entuziasmul 
constructorului, al ce
lui care are con--
știința creării unu!
spațiu cultural In care 
prezența sa este che- modernă"), 
mată să afirme valori- sul volumului

„Calea artei auten- a
Întreaga e- 
acumuîărilor

51 lin apari-s-a creat mereu cu 
continuitate, dar și 
cu firească diferenție
re șl depășire tn noi 
confluențe. Așa se a- 
sigură adevărata mo
dernitate” („Negație șl 
negativism in plastica 

CuprJn- 
Iadică

viața va’ trece pe lingă el. Ni se cere 
luciditate, dar o luciditate care să nu. 
excludă bucuria și 
grave, nl se cere i

-JgL ... ........-
-ldltate care să nu, 
i nici accentele 
un optimism pro
priu societății In 
care trăim, ■ pre
cum șl firii noas
tre șl. moi ales, 
ni se cere acea 
nețărmurită În
credere In forțe? 
le omului. In ca
pacitatea socie
tății socialiste de 

a învinge obstacolele de moment 
în mod implicit, prefacerile funda

mentale din viața societății lși spun 
cuvintul in domeniul aricilor : sa evi
dențiază forme, genuri, chiar și o 
nouă tehnică a expresiei artistice 
care nu presupune Îngustarea regis
trului procedeelor tradiționale. Dar 
pentru a supraviețui, orice Inovație 
In literatură sau artă trebuie să se 
înscrie pe fundalul exigențelor per
manente alo creației artistice a filo
zofiei materiallst-dtalecilce, pe pozi
țiile Ideologiei partidului nostru. De 
pe acest prag se pun problema se
lecției datelor pe care nl le oferă 
bogata realitate din Jurul nostru, 
problema capacității de a surprinde 
cele mai generale fonomene sociale. 
In ace» mod văd eu atitudinea rea
listă a unul scriitor, căci a fi realist 
astăzi este o noțiune care obligă. în 
marile noastre' uzine, de pildă, slnt 
mii și mii de muncitori, de comu
niști ; in fruntea „plutonului" slnt 
întotdeauna cel mal buni, cel nemul
țumiți de sine, cei cnre vor să stră
bată mai degrabă răstimpul care-1 
desparte de izbindâ. Acei comunlșU 
prefigurați In datele loc esențiala de 
acel document de excepțională în
semnătate pentru viața noastră so-

- _ clală adoptat 1a Conferința sNa-
depUnlb Identitate.*/ ; țlonală,'care este proiectul de Norme 

exls&nfeiîrsale, dnaul4?* *nle viețlf rlîl‘'muncii comtîrriștflWrir ale 
:*să nîun- •* ‘Știrii și cihîiă',11 socialiste. îh rlhdul 

acestor oameni vom găsi acele per- 
sonaje-motlel, substanța romane
lor, nuvelelor sau poemelor noastre.

■ Se Înțelege că nu vom găsi In serie 
asemenea personaje, pentru că nu 
există pe lume Indivizi care să-șl se
mene. A nu vedea omul In totalita
tea sa ,Înseamnă a nu vedea ni
mic I Poate de aceea se Incorporea
ză, In cărțile noastre prea multe 
„Imagini livrești”, imagini care cad 
deseori departe de cei care neTau 
servit drept model. Dar vom găsi șl 
„eroi” cu daruri excepționale, acel 
„oameni leșlți din comun”. El exlată. 
A-î deosebi de ceilalți <5 un act de 
curaj pentru un scriitor. Cred că a- 
cesie personalități unice, o dată des
coperite de creatorii noștri, 
fi Idealizate, sini cele mai 
modele. Este șl un motiv 
care cititorii îndrăgesc astăzi 
mult volumele biografice,

, pentru 
pentrii că obligă la reflecție, 

.noastre,',' | J " 
acțiune, 
plenar.

puncte de vedere

fără a ■ 
viabile 
pentru 
atlt de 
tocmai 

că oferă exemple de viață.
Operele 
cărți de 
prezent

trebuie să fie deci
, cărți ale acestui

DOMOKOS Gâza

Mlrcca SIMU

Ansamblul artistic „Doina Gorjului" interpretind un dans pe scena teatrului de varâ din Tg. Jiu în cadrul spec
tacolului omagial dedicat zilei de 23 August Foto : Tllu ZIdarlu

O dată cu „Luna teatrală Bucu- 
reștennă" — manifestare prestigioasă, 
încununată de un Incontestabil suc
ces de public, Ilustrare elocventă șl 
reconfortanta a Interesului șl ade
ziunii manifestate față de scrisul 
dramatic românesc, s-n încheiat și 
stagiunea J071—1072.

încercarea de a reflecta asupra 
repertoriului ei, ca și asupra Împli
nirilor și netmpiiniriior sub raportul

s

glune, s-a dovedit a fi la înălțime 
In Împrejurarea in care talentele au 
‘ 1................  ’ ie cura-

__ _______ _______ . Or. din 
acest punct de vedere, stagiunea des
pre care vorbim s-a dovedit încă 

de
_______________ os

cilații deloc lăudabile, reflex al unul 
spirit încă funcționăresc In aborda
rea repertoriului, mal ales al celui

fosl solicitate de o concepții 
joasă, superior intelectuală.

pre care vorbim s-a dovedit 
minată de Umiditate șl chiar 
prejudecăți, de nedguranțe șl

Teodor VARGOLICI

tv
PROGRAMUL I

S.M Deschiderea emlslmill. Telex.
B.M TEL l’. GLOB : Republica Popu

lară Congo.
9.35 O viață pentru o idee : NI

KITIN (IV).
l Publicitate.
I Cura de limba rusă. Lecpa 

a ll-a.
) Dezbateri, In lumina teze

lor Conferirgel Naționale a 
P.CJL Democrația socialistă 
șl perfeeponarea activității 
sori al e.

I ltt,M Tclednemataca pentru 
ret : Primăvara.

) 13,13 Telejurnal.
1745 Deschiderea emisiunii 

dupâ-amloză. Cura de 1 
germană. Lecția a ll-a.

18,co Insermezzo muzical cu or
chestra Gerhard ROmmer.

18,23 Noutăți cultural-artlsSce.
13,15 Tragerea Pronocxpres.

Une-

Uni ba

. 1U|W XI- I V11VCAH.I «S3»
) 1840 Timp șl anotimp in agrlcul-

tură.
1940 1031 do seri.

I

cumsecade i CENTRAL
- 9; 11,13; (3,S); 16; 18.1S: M,as.
• NlhoIeUna Bursa* s FESTIVAL
- 9: 11.13; 13.S5; 19; 1S.W; a.
o Războiul minelor : LUMINA — 
9: 11.13: 13,M; IS: 18.I5; W,S3.
a Creierul : BUCUREȘTI - W. 
11: 13,30; 19: 18,50; 31. SCALA -
• M: 11: 13,W; ÎS; 1®,M: 31, GRA
DINA FESTIVAL - 19.45, GRA
DINA SELECT - S3.
a Rleecuvlnlap animalele ?1 co
piii : PATRIA T- 9: U: 16: 18: 31. 
a Tltuln șl Templul Soarelui : 
CAPITOL - M3: 11.45: 14,ÎS: 10.15: 
ISA5; 30.1,3. la grâdînă - 3®. FLO
RE 'SCA - 18 3): 1®- W,M.
o Dacă e marii, e Belgia : SALA

1
19.S3 Telejurnal o In cinstea zilei l

de 33 August — marea In- *

la anga- i
— „Cota ’

al ț 
hi- 1 

Valea Uzului l
obștesc In ac- )

Proiectul do lege l
la remunerarea >

trecere Ia zL
Z5.M Teleobiectiv a De la anga

jamente la fapta ■ ..
finală”, portret colectiv 
constructorilor barajului 
drotchnfc ” ‘ 
o Controlul 
țlune (II) o 
cu privire 
muncit

S5.23 interpretul sflplămlnll : Marla 
Marco — mesageră a clnte- 
c.Uiil ardelenesc.

33,33 Teleclnemateca : „Electra”. O 
producție a studiourilor din 
Grecia. Ecranizare după tra
geți!» Iu) Eurlplde Scenariul 
?! regla : Michael Kakoyan- 
nls. Muzica : Mikls Teodo
ra fcls.

3,55 „34 de ore".
•t

PROGRAMUL H

K.M România tn lume.
25,35 Portativ «n.
31.13 Viata economică a Capitalei.
SL33 Arta plastică. Muzeul din 

Oradea.
31,M Roman foileton „Moș Go- 

riol". Reluarea episodului al 
n-lea.

PALATULUI — 17,1B (seria de bi
lete — 4313); S3, (seria de bilete 
4214), FEROVIAR - ®: 11.13; 1J.S9; 
15,15: 111,15: 30,45, MELODIA - 
8.45: 11: 13,M; 16: 18,M: ».«. MO
DERN - 9: 11.13;. 15.33; 18; 18,13; 
S3.33. la grădină - 15.
0 Procesul unei stele : LUCEAFĂ
RUL - B; 11.15; 13,18; 14; 1S.33; 31, 
GRADINA DOINA - tî. FAVORIT
— 9,15: 11.35; 13.13: ÎS: 18,15: M.K. 
B Columna : MUNCA’— 18: 10.
a Forma din Arizona : VICTORIA
- 0; 13J3; IB: 1943; FLAMURA - 
9; 1340; 1,8; 19.S3. AURORA - 9: 
1343: 18: 10,15. ia gradina — S5. ' 
o Program de desene animale 
pentru copil — S,43; 11. O afacere
— 13.S3: 15,30: 19: SO.Î5 : DOINA, 
a Aventuri la Marea Neagră : 
FLACARA - I5.M; 19. LAROMEI
- 15,30: ÎS. POPULAR - 13.SJ: 10
0 Balada Iul Cahle Hogue s EX
CELSIOR - M5: 11: 13.J3: H;
I9.M: 10.45, GLOIUA - IM; 10.43: 
13J5: I5.«: 18.13: M.45, TOMIS - 
8.43: 11; 13.13: 15,35: 18, la gridlnSa» na, i i ă
- T5.15.

artai spectacolu
lui ml se pare, 
astfel, justificată, 
șl cu atlt mai 
mult acum, dnd 
vacanța se apro
pie de sfirșlt șl 
ne mai despart 
puține zile de 
momentul dnd 
teatrele igl vor 
relua activitatea, 
pregătind, ca de 
obicei, febril ri
dicarea cortinei 
Inaugurale. Așa
dar, o privire re
trospectivă criti
că nu poate II do
cil profitabilă, in 

care 
s^n- va

nșeza 
unor

s

sA permanentizeze, In repertoriul ei, 
cel puțin una sau două din operele 
fundamentale ale literaturii noaaire 
dramatice.

Repertoriul pentru 1072/73,. propus 
recent spre dezbatere Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, ilus
trează In bună măsură preocuparea 
scenei românești pantru trnsfonna- 
rea In realitate a acestor dezidera
te majore. El va putea să devină 

Intr-adevăr raall- 
tatea pe cnre pu
blicul o merită 
șl, pe bună drep- 
țata, o revendică, 
numai atunci Insă

Comentarii literare"

StMmoea teatrală
valoarea operei. 
Aceasta presupu
ne eforturi susți
nute, consecvență 
față de promi
siuni, respectul 
cuvînlulul dat 

Problema ritmi
cității desfășurării 
activității teatrale 
rămlne, astfel, 
pentru noua sta
giune, o problemă

’d ideschisă, soliei- ■ 
tind o ' ‘mal “ se
veră responsabil 
litote față de în
deplinirea progra
mului ■ anunțat, 
față do criteriul 
valoric al Împli
nirii acestui pro- 

de

smfre
Ș!

la temelia
decizii de

PLEDOARIE PENTRU PIESA ORIGINALĂrizeze
nuare ,...__ ...™ , , ,
creator, ' izvorit 
din conștiința u- 
nei depline În
crederi in de a- 
litea ort demonstrata angajare
morală șl politică a artiștilor,
scriitori sau slujitori ai scenei. Sln
tem, In această împrejurare, bene
ficiarii programului ideologic pri
vind Îmbunătățirea muncii ■ politice 
șl ideologice, iar datoria noastră nu 
poale fi declt aceea de a ne mani
festa In spiritul Înaltelor sale exi
gențe. Acest program rodnic, Inspi
ră întreaga noastră activitate artis
tică ; lată de ce se cuvine, relevat, de 
la bun Început, fapiul că stagiunea 
nu prea de mult încholată ș-a re
vendicat, In reușitele el — dte au 
fost — tocmai de la Înțelegerea su
perioară șl de la aplicarea creatoare 
a acestor documente. O evidentă exi
gență șl-a pus amprenta asupra pro
cesului de elaborare .mal judicioasă 
și mal echilibrată a repertoriului.

Un fapt demn de subliniat și de 
relevat In toată semnificația lui s-a 
dovedit a fi'biruința piesei româ
nești asupra unul snobism păgubi
tor care lăsa, i>e unele scene, sen
timentul enwr al primitivismului 
cultural. Tocmai de aceea am șl ți
nut să remarc, din primele rlndurl, 
autenticul succes de public al „Lu
nii teatrale bucurcșlerte". Tn sfirșit, 
de o aceeași demnă atenție ml se 
nare atașamentul profund șl stimu
lator nl publicului nostru față de 
eforturile oamenilor de teatru, în
dreptate spre consolidarea unul pro
gram de superioară valoare educa
tivă șl Intelectuală.

Am relatat doar clteva din succe
sele care au marcat această stagiu
ne. succese evident nu foarte nume
roase, dar capabile să dea măsura 
maturității Ideologice și artistice a 
scene! noastre actuale. De nici Insă 
concluzia fireasca a obligativității 
pentru noua stagiune de a veni cu 
o șl mal vie receptivitate In Intlm- 
plnarea propriilor noastre valori re
gizorale șl actoricești șl mal »lcs 
a cerințelor sporite impuse de un 
public educat șl cultivat. Pentru că 
vn trebui să observăm că nu întot
deauna acoperim, cum s-ar cuveni, 
cu argumente scenice, această lozin
că plină de adevăr a unul public 
format, capabil să discearnâ șl să 
Interpreteze, avizat șl competent, o 
operă literară sau scenică.

Succesele amintite, ca și altele, 
repet, nu foarte numeroase, au avut 
darul, pe de altă parte, să no atra
gă atenția, riguros, asupra faptului 
ctS arta spectacolului. In această sta-

' '' l in pro- 
„InaL'Aldl 

aș vrea să fac observația că, mie 
personal, ml-e cu mult mid greu să 
accept Ideea unei prea îndelungi 
geslațll scriitoricești, justificatoare 
a prezenței timide a piesei românești 
in aceasta stagiune,, cit și a unor 
prea Îndelungi dezbateri didacti
ciste pe marginea lucrărilor propuse. 
E locul să repetam adevărul arhi
cunoscut că o stagiune Iți împlineș
te rostul in primul rind atunci dnd 
reușește să aducă In luminile ram
pei piesa originală, inspirată nemij
locit din realitățile pe care le tra
versăm, realități admirabile, bogate 
In fapte încărcate de nobile semni
ficații, apte să genereze o mare li
teratură dramatică. Cu clteva ex
cepții, puține, foarte, puține șl ele, 
stagiunea 1B7L72 nu s-a aflat , la 
Înălțimea obligațiilor și nici măcar 
n promisiunilor. Adevărul acesta 
nu poate fi ocolit și este de natură 
să determine, In stagiunea viitoare, 
un Interes sporit al factorilor deier- 
mlnunțl față de cauza piesei româ
nești, in general. Intr-un recent in
terviu, publicat In aceste pagini, vi
cepreședintele Consiliului Culturii’ 
și Educației Socialiste, Ion Brad, 
anunța paste 30 de titluri de piese 
originale pentru noua stagiune, lu
crări de Paul Everac, Ion Bflleșu, 
Iile Păunescu, Al. Mlrodan, Al. Vol- 
lln, Gheorghe Vlad. Paskândi Gâza. 
Cornellu Leu- ele. Acesta promisiuni 
se cuvine să devină, nelntlrztat șl 
sigur, o realitate care să onoreze șl 
să Justifice noua stagiune. Scrisului 
rom&nesc de actualitate sa Impune 
să 1 se acorde cea mai mare atenție, 
atenție tradusă In curajul abordă
rii Iul, In curajul promovării lui, In 
curajul susținerii Iul- scenice prin 
cele mal valoroase distribuții, prin 
cele mal dăruite șl inspirate regii. în 
general cred că principala sarcină a 
viitoarei stagiuni Lșl.află izvorul tn 
credința, pasiunea și dăruirea pe 
care slntem datori să Ie punem în 
slujba piesei românești de actuali
tate.

Un motiv de meditație severă șl 
responsabilă 11 presupune, pentru 
noua stagiune, recrearea scenică a 
celor mal. taine opere alo dramatur
giei noastre clasice șl dintre cele 
două războaie. Stagiunea do care ne 
mal desparte puțină vrapie ar pu
tea să-și facă un merit de seamă dLn 
Încetățenlreo Ideii ca fiecare scenă

contemporan universal, dar fi 
movnrea repertoriului origin

illcat In aceste pagini, vi-

gram, față
Justificarea sa Ideologică șl artisti
că. Spectacolul de teatru trebuie 
să-și recapete pretutindeni, la Bata 
Maro ca șl la București, In Craio
va ca șl ta Brăila, caracterul de 
eveniment distinct in peisajul cultu
ral local. Sarcina principală o in
stituțiilor dramatice este unn din
tre cele mai dificile. Dar șl d'nîre 
cale mal frumoase ; aceea do a 
se Integra, nrin mijloacele proprii, 
ta ampla acțiune de educație socia
lista a maselor. Teatrele noastre 
șl-au Înțeles nobila menire șl toate 
preocuDările lor converg spre un 
tel unic : prlntr-un repertoriu de 
Înalta ținută artistică, prlntr-o nea
bătută pasiune creatoare față de rea
lizarea Integrală a proiectelor pro
puse ele se străduiesc sâ den viață 
hotărirllor Istorice cuprinse In re
centele documente de partid. Acesta 
este sensul major tn, care trebuie 
privită de pe acum viitoarea sta
giune.

Dinu SAItARU

(Urmare din pag. I)

Insă, el trebuie sA le asigure In egală 
măsură baza teoretică necesară pen
tru a putea urma o formă superioa
ră de pregătire, după aplitudinlls 
personale și in concordanță cu ne
voile societății).

— Pe ca căi vedeți aplicarea 
unor asemenea principii la ir.vă- 
fdminiul profesional din dome
niul chimiei ?

q Jandarmul din Saint Tropez — 
10: 13; 14; 18: 13,15, Duminică 1a 
New York - 30.K : CINEMATECA 
(sala Union).

Naufraglațl In spațiu : GRtVI- 
- 9; 11.43: K: 1S.33, VOLGA —

13; 15; 18: M.«.
Fanion la Tnllpe : 
10: 18, la nrfic:..:.

B Lupul negru!: - —- 
la grădleă - 33, ÎS.
a URI mul (ren <3 Iu G
Dacia - 9: ii.is; îsjî;
T3.3O.
a Nevăzut, necunoscut i VIITO- 
RUT. - 1S: ie; 33.
a O afacere : MIORIȚA — 10:
lî.sa: i3
o Trei din Virginia : BUCEG1 — 
15.45: ÎS. GiULESTI - 1S.M: î«:

0 Apa vie î MIORIȚA - 1740: S5. 
a Explozia albă : COTROCENI — 
is.30: ib: sa.ls,|
o Casa de sub arbori : DL'ZESTI 
- Îa.so: I®. la grădină - : 
a Waterloo : UNIREA - 18.

. ARTA -
Idlră - 1’5,15.
s LIRA - Î3.3.5: 18,

iau IUI] : 
; 18: 18.13:

■ Freely ți clntecul preriei : GRA
DINA UNIREA - 19,45.
e Mărturisirile unul comisar de 
poliție tlcule procurorului repu
blicii 1 FERENTAR! - 13.50: Ut 
ÎS,S3.’
• Directorul 1 COSMOS — 15,S3: 19.

teatre
■ Teatru! Glulesșil (la Arenele Ro
mane) : Omul care a văzut moar
tea — K.
o Teatrul sallrtc-muzlcal „C. Tfi- 
naso” (la grădina ileema) : Trăs- 

- oltul meu drag — S3.
c Teatrul He revh'.ă șl comedie 
..Ion Vasîlcsru” (la Teatru! de vară 

' „a August”) : ™-------< —•—
- M.‘
a Ansamblul 
română”
— iija.

Floare de cactus 
j

artistic „RanstMUa 
plaiurile Mioriței

Organele de specialitate din Mi
nisterul Industriei Chimice, In cola
borare cu Ministerul Educației șl 
Invățămlnlului, lucrează in pre
zent la un studiu care urmează să 
prevadă atlt măsurile Imediate, dt 
șl cele de perspectivă pentru orien
tarea Invățămlntulul profesional din 
ramura chimiei. In acest sens slnt 
pentru noi deosebit de prețioase in
dicațiile dale de secretarul general 
al partidului, cu ocazia deschiderii 
expoziției „Practică și creativitate 
in invățămlnt”. la care șl Invățămln- 
tul din sistemul Industriei chimico 
a fost prezent.

Asttel, In lumina acestor indicații, 
se irnpuno ea o necesitate imediată 
revizuirea nomenclatorului de mese
rii pregătite prin școlile profesio
nale și liceele de , specialitate si 
corelarea ncestuia cu indicatoarele 
tarifare din industria chimică, intru- 
dt se constată existența unor spe
cializări foarte înguste prin conținut 
a meseriilor in școlile din sistemul 
nostru. Unn din primele concluzii 
ale studiului este că nomenclatorul 
actual, caro prevede 20 speclaULă’.i 
pentru meseria de operator, va fi 
reslrins la II spedalltățl. Vo! ds un 
exemplu : speciaiitațllc actuale, „ope
rator la fabricarea materialelor plas
tice", „operator Ia fabricarea cauciu
cului sintetic” șl „operator la fabri
carea fibrelor simeuee" este mai ra
țional să tie restrlnse la una sin
gură, resi>ecllv aceea de „opera
tor la fabricarea produselor mn- 
cromolcculare”. Cunoștințele de bază 
necesare pontau cele trei speda-

Atunci rind dcplln- 
gea absența unor lu
crări cu caracter mo
nografic sau strict in
formativ asupra unor 

'scriitori români, G. 
CAUnescu revela nu 
numai unul din’ seri
oasele obstacole că
rora a trebui să le 
facă față In elaborarea 
monumentalei sale 
„Istorii a literaturii 
române” dar, implicit, 
ți necesitatea între
prinderii unor aseme
nea cercetări care să 
ofere viitorilor exe- 
geți o solidă bază de 
documentare 
loare 
opera acestor

prl vi
la viața șl 

au
tori, ca șl la evoluția 
unor școli, curente șl 
reviste literare. Dintre 
Istoricii literari ale 
căror preocupări ' se 
Îndreaptă, cu precă- 

i dere lntr-o atare dl- 
■ recțle a cercetării face 

parte șl Teodor Vâr- 
golld.

Recentul volum „Co
mentarii literaro0 este 
edificator. într-o În
treagă secțiune a căr
ții, autorul se ocupă 
de o serie de reviste 
literare de In sflrșJtul 
secolului al XIX-lea 
și începutul secolului 
al XX-lea, precum 
„Revista română", At- 
heneul romăn", „Al
bina l’lndulul", „Lite
ratură șl artă ro
mână", „Floare-albns- 
lră“, „Pagini literare" 
ele., aducind prețioase 
informații asupra Is
toricului, profilului, o- 
rlenlâril estetico șl 
ldeologlc’e, colaborato
rilor ea șl asupra a- 
porlulul acestor publi
cații la dezvoltarea 
culturii noastre In di
ferite domenii ale ac
tivității 
Cercetările 
mal recent 
la unele 
din Paris

■if

3

splritunle. 
întreprinse 

de autor 
biblioteci 

l-au prile-

jult descoperirea u- 
no- documente inedite 
ce pun in lumină 
personalitatea unor 
proemlncnțl scriitori 
români. Relevabile 
slnt astfel articolele 
„Un comentariu fran
cez necunoscut despre 
Vas! le Alecsandrl" șl 
acela despre corespon
dența Inedită a lui Dl- 
mltrie Bollntlnennu cu 
Ion Ghlca șl Alexan
dru loan Cuza, din 
care slnt reproduse 
clteva Interesante 
scrisori. Sugestive !n 
ce privește relațiile a- 
proplate existente în
tre scriitorii pașoptiști 
și domnitorul patriot 
s!nt șl scrisorile lui 
Cezar Bolliac adresate 
Iul Alexandru loan 
Cuza, de asemenea, 
inserata și comentate 
In volum.

7 / Această Latură docu-, 
montară pe care Teo- '!>
dor Vfirgollcl nu o ne
glijează In studiul Is
toric al literaturii 
noastre Ișl dovedește 
utilitatea șl fn comen
tariile consacrate u- 
nor scriitori și opere 
mal puțin cunoscuta, 
vrednice însă de Inte
resul cititorului ac
tual. Stăruind asupra 
creației Iul N. Ganc, 
autorul nu omite să 
prezinte In afară de 
excursul biografic — 
nelipsit In comenta
riile sale asupra unor 
scriitori romani — șl 
ambianța socială In 
care acesta scrie, fi
zionomia culturală n 
epocii. Același mod de 
a privi o personalitate 
sau o creație In detar- 
mlnațllle istorice con
crete 11 regăsim șl In 
substanțialul articol 
consacrat „Jurnalului" 
lui Gaia Galactlon, 
scriere Intr-adevăr de 
o reală valoare docu
mentară cu ajutorul 
căreia autorul reerra-

stitulo portretul moral 
și spiritual al proza
torului, felul In care 
se dezvoltă șl se mo
delează In timp per
sonalitatea sa, Iuml- 
nlnd o serie de as
pecte caracteristice 
ale epocii, alo evolu
ției Uteraturil șl so- 
detații noastre.

Sub raport metodo
logic, atunci dnd trece 
la examinarea pro- 
priu-zlsă a unor scri
eri, autorul procedea
ză didactic, lnslstlnd, 
de obicei,, asupra con
ținutului do Idei, re
pertoriului tematic, 
măiestriei artistice. A- 
derența frecventă a 
autorului la opinii și 
judecăți critice con
sacrate 
neorl asupra acuității 

■analitice a ^propriului 
comentariu. In ase- 

îonea articole și stu
ll, altminteri infor

mate, riguros docu
mentate, autorul se 
dovedește parcimo
nios In ce privește a- 
vansarea unor jude
căți proprii, a unor In
tuiții originale. Men- 
ționabile, In acest sens, 
sini amplele articole 
„Ideea de specific na
țional in literatura ro
mână" șl „Cucerirea 
Independenței națio
nale în evocarea li
terară". Mal slsiema-

■ Uzat șl aplicai 1a o- 
blect, studiul „Fol
clorul șj literatura ro
mână din perioada ro
mantică- se înscrie ca 
o contribuție a auto
rului la Înțelegerea a 
ceea ee constituie o 
trăsătură majoră a 
specificului nostru na
țional: legătura strin- 
sâ a literaturii și ar
tei noastre culțe 
creația spirituală 
poporul uL

grevează u-

Adrian 
ANGHELESCU

PROFESIONAL
lilâți sini tn fond aceleași, tar 
specializarea cea mal eficientă In 
unul din cele trei domenii se poalo 
realiza — șl s-a realizat în fapt — 
prin practica la locul de muncă.

O cale de corelare mal bună a 
procesului de Invățămlnt cu necesi
tățile taduslrlel este și adinclrea 
procesului de conducere a școlilor 
profesionale de către Întreprinderi, 
asemenea unități de Invățămlnt tre
buind să fie. considerate cu adevărat 
secții ale Întreprinderilor. Apreciem 
că. intr-adevăr, pe această cale vom 
putea crea cele mpl bune condiții 
neatru ca elevii să lucreze fn secții
le șl atelierele Întreprinderilor și. in 
paralel, să participe șl la procesul 
de invățămlnt din școală. In felul 
acesta, răspunderea întreprinderii 
pentru formarea viitorilor muncitori 
calificați va crește considerabil, iar 
nceastă răspundere se va concretiza 
prin utilizarea celor mal buni spe
cialiști ca Instructori, prin dezvolta
rea bazei tchnlco-rnatarlale a șeoli-

doi ani șl pregătiți special pentrn In- 
vațâniiriiul profesional, deoarece de 
calitatea muncii profesorale depinde 
In bună parte calificarea viitorilor 
muncitori.

tn perspectiva celor enun- 
țațe mei sus, ca caracter spe
cific ar trebui jd albi colabo
rarea dintre Ministerul Educa
ției șl Invățămlntulul si cele
lalte departamente ?

lor șl dotarea acestora cu utilaje st 
aparate corespunzătoare nivelului 
tehnic nl Industriei, prin stimularea 
aportului elevilor In realizarea unor 
produse sau repere din sortimentul 
întreprinderii In cadrul atelierelor și ‘ 
microlnstalnțlllor chimice organizate 
In scoli sau In întreprinderi.

Perfecționarea pregătirii profesio
nale a profesorilor șl Instructorilor 
este, de asemenea, o cale prin care 
vom încerca să realizăm o mai strin- 
să -legătură a Invătămlntulul eu 
producția : pe de o parte, este nece
sar și posibil ca profesorii șl 
maiștrii Încadrați In scoli, exlînzln- 
du-sc experimentul făcut pe această 
linie încă din anul 1071. să lucreze 
periodic In întreprindere : pe de 
altă parte, este nevoie ca Instructo
rii ce lucrează In întreprindere să 
He înarmați ci Înșiși cu cunoștințele 
pedagogice necesare pentru a putea 
comunica elevilor cu maximă efici
ență cunoștințele de specialitate.

Un subiect de reflecție este Ldeen 
ca in viitor să pregătim cadre didac
tice pentru obiectele de specialitate, 
rcoruUtc dintre studenții ultimilor

— Colaborarea dintre noi și Minis
terul Educației și Invățămlnlulul 
ar trebui, cred, să se concretizeze lu- 
tr-o mal Ursă consultare atunci cind 
se elaborează programele do invâțil- 
mînt, apellndu-se mal mult la specia
liștii din producție pentru elaborarea 
manualelor școlare șl a ghidărilor 
pentru lucrările practice.'Tliilnd cont 
că Ministerul Educației șl învățămln- 
tulul are răspunderea directă in ce 
privește crearea unui sistem unic 
de Invățămfnl profesional, cred că 
nr trebui sA se lărgească sfera atri
buțiilor Inspectoratelor școlare, mă- 
rlndu-se numărul inspectorilor de 
specialitate care să poată Îndruma 

, și controla mal îndeaproape activi
tatea școlilor din judelui resbcctiv, 

. asia cu atlt mal mult cu cit mi
nisterele nii dispun de un astfel de 
corp de cadre care să acopere În
treaga rețea școlară.

Considerăm, de asemenea, necesar 
ca pînfi la Începerea noului nn șco
lar sâ: fie stabilite do Ministerul 
Educației șl Invățămintului și de 
Comitatul Centra! al Uniuni! Tine
retului Comunist, In colaborare cu 
noi și cu celelalte ministere, o scrie 
de norme ale acilvilAill educative 
a tinerilor tn spiritul participării ne
mijlocite In producție, a stimulării 
dorinței de a Învăța, de a se cultiva, 
de a Întări disciplina In procesul 
muncit, de, n fi cli mal utili socie
tății în acest mod vom reuși să 
pregătim schimbul de mîlne la un 
nivel superior celui de azi. tncadrin- 
du-ne astfel in procesul general de 
perfecționare a vieții noastre sociale.

!

i

Pei.ru
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Tovarășului' WILLY STOPH
Prcjcdinfclc ConiiUului de Mlnljtrl al Republicii Democrate Germane 

• BERLIN
Stimate tovarășe președinte,
Aflind cu întristare știrea despre jplerderlle de vieți omenești ln catas

trofa aeriană care a avut loc în zona KBnlgs—Wdsterhausen, vă exprim dum
neavoastră, Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane șl fa
miliilor îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune șl sincere 
condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Cohîiliuîui de Miniștri 

al Republicii Socialite România
B-

j, ■;, a
I

ÎNTÎLWE LA C.C. M P.C.K.
J ■ i

în cadrul lntllnlrii, desfășurată In-, 
_ idfi, tovărășească,' 

s-n făcut un schimb de Informații pri
vitoare la activitatea și preocupările 
celor două partide, la alte probleme 
do Interes comun.

*
în cursul dimineții, membrii dele

gației Partidului de stinga-comuniștil 
din Suedia au vizitat cartiere de lo
cuințe și obiective social-culturnle 
din București, precum șl Muzeul de 
istorie a partidului comunist a miș
cării revoluționare șl democratice din 
România.

Marți după-amlazfi, la C.C. al 1„ ___ ____ ____
P.C R. a avut ioc o intllnlre Intre tr-o atmosferă caii 
tovarășii Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., Ion Dlcu, 
adjunct de șef do secție la C.C. ol 
P.C.R., Stelian Grindeanu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. șl delegația Partidului de 
siingu-comunlștll din Suedia, formală 
din tovarășul Bflrje Svensson, mem
bru al CC. al partidului, Evert Fre- 
drlksson șl A da Jonsson, membri oi 
comitetelor de partid din districtele 
Norrbotten șl Vdsternorrlnnd.

1

La Breaza au avut Ioc recent lu
crările primului Forum Național al 
Pionierilor din România, manlfes-

:ii" : fi' 3 f

ture In care au luat parte delegați puternic entuziasm, partlcipanțll au
ni organizațiilor pionierești din in- adoptat următoarea telegramă :
troaga țară. într-o atmosferă de

//Zilei presei române

Cronica zilei <3
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

ncliu Mânescu, a primit o telegramă 
din partea ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Peru, Miguel 
Angel,de la Fior, prin care mulțu
mește pentru felicitările adresate cu 
ocazia zilei naționale a Republicii 
Perii.

*
Marți dimineața a părăsit Bucu- 

re.ți.lul delegația iraniană, condusă 
de Gholam Hossoln Massouml, mi
nistru adjunct al agriculturii, silvi
culturii șl resurselor naturale al Ira
nului, care a participat la cea de-a 
doua sesiune a subcomitetului mi
nisterial mixt româno-lranian de 
cooperare economică șl tehnică In ‘ 
domeniul forestier și al industriei 
lemnului.

La plecare, pe aeroportul Olopcnl. 
oaspetele a fost condus de Mihnl 
Surle.-, ministru secretar de aiat la 
Ministerul Economiei Forestiere șl 
Materialelor de Construcții, și do 
alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezențl mem
brii ambasadei Iranului ln Bucu- ' 
reștl

este alcătuită, ln mare parte, din, 
lnureațl ni concursului „Tineretul 
clntă" — manifestare tradiționala ln 
R. F. a Germaniei, care reunește In 
flecare an numeroși tineri artiști ta
lentat!. în puținii nni de activitate, 
acest cplectlv artisLic șl-a ciștigat un 
frumoș prestigiu, util ln țară, di și 
ln străinătate.

După o suita de concerte la Timi
șoara, Jlmbolln, Sibiu, orașul Victo
ria șl Brașov, artiștii oaspeți s-au 
prezentat In fața publicului bucureș- 
tean cu un program cuprinzlnd lu
crări do Beethoven, Brahms șl We
ber., ;

în âmtlnunrea turneului său. Or
chestra federală de tineret din R. F. 
n Germaniei va mal susține concerte 
pa litoral, ln CosUneșlL (Agerprea)

vremea

In cadrul Complexului de sticlă șl 
faianță din Sighișoara s-a deschis, 
marți, cel de-al 2-lea simpozion na
țional de ceramică, manifestare con
sacrată zilei de 23 August. "

în cadrul turneului pe care ii în
treprinde In țara noastră, Orchestra 
federală de tineret din R. F. a Ger
maniei a susținut, marți seara, un 
concert la Ateneul Român.

înființată .in anul IC®?, orchestra

Ieri In țară : Vremea s-s menți
nut frumoasă șl călduroasă In toate 
regiunile. Temperatura aerului a de
pășit In general 30 de grade,. atln- 
glnd, la ora 17, 34 grade In numeroa
se localități din Banat Vîntul a su
flat, In general, slab. După-amiaza, 
cu totul izolat, in Carpațli Meridio
nali, s-nu semnalat descărcări elec
trice șl averse. în București : Vre
mea s-n menținut frumoasă și căl
duroasă. Cerul senin. Vlnt In, general 
slab. Temperatura maximă a fost de 
34 de grade.

30 de zile în adâncurile

-.larir 
mai 

de 
.. ex

perimentală „Steja
rul’ din Plngărați 
(Neamț), un echipaj 
format din trei cer
cetători făcea ulti
mele pregătiri pentru 
o misiune deosebită : 
efectuarea unul pro
gram de lucru com
plex, timp do 30 de 
zile, la bordul labo
ratorului submers 
L.S.-l In lacul Bicaz, 
la o edlnelmc de 12— 
14 m. Era prima mi
siune științifică da 
lungă durată, pregft-, 
tisă In colaborare cu 
universitatea 
Cura" din 
laboratorul 
la baza de 
la Poloci.

J de zile de ședere sub 
■ apă, echipajul său, 

format din cercetăto
rii Ionel Mlron. Frnn- 
cisc Slmalcslk șl Ml- 
hal Constantin, a e- 
fectunt numeroase ob-

In urmă eu 
bine de o lună 
zile, la stațiunea 
pcrlmentalâ „SI

lacului Bicaz
tandrului 
„Misiunea 
care abia

..AI. I.
Iași. Ieri, 
a revenit 

lansare de 
In cele 50

(Urmare din pag. I)

l

Tovamșului Ceaușeseu,
secretar general al Partidului Comunist Român 
în acest miez de vară, etnd întregul nostrn popor 

este angajat cu toate forțele In lupta pentru Infăptnl- 
rea hotârlrilor Conferinței Naționale a partidului, noi, 
pionierii — delegați la primai Forum Națlonl al Pio
nierilor din România — vă transmitem, ln numele ce
lor, două milioane do pionieri, mult stimate și labile 
tovarășe Nlcolae Ceaușcscu, un fierbinte mesaj de re
cunoștință pentru grija ce ne-o purtațl.

Constituit din îndemnul dumneavoastră, Forumul Na
țional al Pionierilor înseamnă pentru noi, pionierii din 
toate Județele României socialiste — români, maghiari, 
germani șl de alte'naționalități — o tribună de dez
bateri șl de adoptare a unor holărlri care să ducă te 
îmbunătățirea continuă a activității pionierești, ta ri- , 
dlcarca vieții organizației noastre la nivelul pe care 
dumneavoastră 11 doriți, ta cel al așteptărilor șl Încre
derii întregului popor.

Această s&ptămlnă a Însemnat pentru noi un ade
vărat Izvor de învățăminte, eonlrlbulml ta lărgirea ori
zontului nostru politic șl cultural, precum șl la cu
noașterea celor met Interesante sl Izbutite experiențe 
din activitatea organizației noastre, dobtndlte în apli
carea prețioaselor Indicații ce le-am primit de ta dnm- 
neavoastră cu prilejul cele! de-a ll-a Conferințe 
naționale a organizației noastre.

Il-a Conferințe

•V

Promitem că tot ce am învățat șl tot ceea ce a fost 
mal frumos alei va găsi un puternic ecou în grupele, 
detașamentele șl unitățile noastre.

In'.numele tuturor pionierilor din țară, noi, delega
ții la primul Forum Național al Pionierilor, ne anga
jăm, Iubite tovarășe secretar general, că vom mobiliza 
pe toți copiii să-și îndeplinească exemplar îndatoririle 
școlare, să fie devotați trup șl suflet poporului, dove- 
.dlnd.prîn faptele tor de zi cu zi dragoste șl recunoș
tință fierbinte față de părintele nostru drag, Partida! 
Comunist Român.

Vom i 
f! demni ____ ___r...____ , ____
dnpă cum dumneavoastră ne-ațl îndrumat șl învățat, 
principiile eticii și echllățll socialiste.

Vom rnuncl tot mal mult șl mal bine, ne vom orga
niza temeinic activitatea șl viața pionierească, astfel 
Incit să putem deveni schimbul demn al părinților 
noștri, si dovedim prin fapte că slnlem fii credincioși 
ai Partidului Comunist Român.

Ne angajăm eă vom merge pe acest drum, „Tot 
înainte .

respecta neabătut îndatoririle pionierești, vom 
il de Uliul de pionier, transpunlnd In vlați.

FORUMUL NATIONAL AL PIONIERILOR

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

Flacăra olimpică 
a înnoptat la Deva

© ASTĂZI STRĂBATE TRASEUL DEVA-LIPOVÂ-ÂRAD
- TIMIȘOARA

ii TENIS

La Casa ziariștilor din Capitală a 
avui loc, marți, o adunare festivă 
ln cadrul căreia a fost sărbătorită 
„7.1 im presei române*.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., redactori șefi, redactori șl 
corespondenți voluntari ni presei 
centrale și periodice, al Agenție! 
Române de Presă „Agerpres". ra
dioului șl televiziunii, tipografi, re
prezentanți al Ministerului Afaceri
lor Externe șl ni Consiliului Ciu
turii și Educației Socialiste, activiști

dede partid, membri ni uniunilor 
creație.

Despre importanța „Zilei presei 
române", care coincide cu n 41-a 
aniversare a ziarului „Scinteln", a 
vorbit Tralah Pușcașii, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat al Ra- 
dloielevlzlunll.

în încheierea adunării festive, 
pnrtlclpanțil nu adresat o telegramă 
Comitetului Central al P.C.IL, tova
rășului Nlcolae Ceanșcscu, In care 
se spune :

deplin conștient! că întreaga actl-Gazetarii comuniști slnt pe 
vltate a mijloacelor moderne de Informare ln masă din țara noas
tră trebuie Îndreptată, In continuare, spre mobilizarea întregului 
poiențlal de energie șl creație al poporului, pentru realizarea obiec
tivelor Congresului al X-Iea al P.C.R., ale recentei Conferințe Na
ționale, pentru- îndeplinirea prevederilor cincinalului înainte de 
termen. In același timp, el consideră ca o sarcină de onoare mi
siunea de a milita cu dăruire comunistă pentru înfăptuirea vastu

lui program de făurire a omului nou, cu o înaltă conștiință, pa
triot devotat, constructor entuziast al societății socialiste multila
teral dezvoltate. .

Vă încredințăm, Iubite tovarășe secretar general, că zlorlșIH — 
activiști Intr-un Important domeniu al Ideologiei șl educației so
cialiste — pun mii presus de orice slujirea cu devotament nețăr
murit a partidului, patriei șl poporului, datoria de a milita aetlv 
și eficient pentru triumful politicii marxlsl-lcnlnlste a Partidului 
Comunist RomAn.

însuflețiți de aceste înalte convingeri — se spune In încheierea 
telegramei — de sarcinile programatice de deosebită Importanță 
trasate de Partidul Comunist Român, ziariștii din Întreaga țară, 
fără deosebire de naționalitate, țin să asigure conducerea parii-’ 
dutut că vor activa mal departe, fără preget, pentru a răspunde 
cu cinste Înaltelor comandamente puse in fața lor, In numele pre
zentului socialist, al viitorului comunist al patriei noastre.

I

vn l-ii"-,'. 
servnțll șl experiențe 
științifico, care au 
fost transmise la su
prafață prin Inter
mediul unei Instalații 
de televiziune cu cir
cuit închis. Cei trei 
cercetători nu urmă
rit îndeosebi compor
tarea unor organisme 
acvatice. In condițiile 
naturale ale Incului, 
determinarea blorit- 
mulul peștilor, a mi
grați Hor zooplanetonl- 
ce. cunoașterea distri
buției șl aglomerărilor 
de alge. In afară de a- 
ceasta, In cadra! pro. 
gramului de cercetări 
subacvatice, un loc 
aparte n fost rezer
vat. bineînțeles, stu
dierii comportării or
ganismului uman pe 
întreaga durată a ex
perimentului. atlt In 
condițiile de activi
tate In laborator, cit 
șl In timpul celor 15 
Ieșiri plnă ia distan
ța de ;25 de metri, 
prin utilizarea sca-

T>

■ ............
nulonom.

L.S.-1 pe 
am Inchc-

1:

lnt-d — ne-n spus 
cercetătorul Ionel Mi
ron, șeful echipaju
lui — este pentru noi 
o avanpremieră pen
tru expedițiile pe 
care, potrivit progra,- 
mulul de cercetare a! 
stațiunii, le vom în
treprinde In adlncu- 
rile Mfirit Negre. Ea 
se Integrează ln pro
gramele prioritare 
privind protecția șl 
valorificarea resurse
lor de apă șl studie
rea relației „on>-bio
sferă", pentru perfec
ționarea continuă a 
mijloacelor și proce
deelor de exploatare 
subacvatică a comori
lor ascunse In uni
versul ndlncurllor ol- 
bnxtre”.

l
M. ION

Hagiu decid să lucreze opt 
ore, In condiții deosebite, 
care, normal, ar fi cerut 
oprirea. Dar...

— „l-a obligat cineva să 
lucreze 7

— Da,
— Cine 7
— El înșiși. Intervenția 

fost condusă tot do un c 
munlst, maistrul Ion Blaga. 
Da, ei înșiși s-au obligat, 
că ®int oameni vechi aici, 
la noi. Vechi șl de bază. 
Și apoi, fnc parte dlntr-o 
secție care aspiră la titlul 
do secție model.

Telefonul așteptat intir- 
zie să dea un semn. Des
chidem o primă paranteză. 
La secția stlren-pollsliren 
văzusem o lozincă : „Tova
răși I Nu uitați nici un 
moment că lltlul de secție r 
model obligă pe fiecare 
dintre noi !"

— E un titlu ciștigat 7
— E o inițiativă a comu

niștilor, 
flâm. 1

, a sindicalului — 
Do nici s-a genera-a®____ „

Uzat pe întregul grup™.
Privim in Jur. Terenul 

de alături era un maidan. 
Fără Iarbă. Fără cei peste 
100 da copaci tineri. Fără 
trandafiri., O secție modei 
nu putea admite așa ceva ! 
Au pus mina cu toții, șl-1 
ceea ce ®e vede.

— Chiar. cu toții ?
— Ca să fim drepți, la 

început nu toți, recunoaște 
Mircea Roșu, secretarul co
mitetului de partid al sec
ției. „Ce. să car cu pie
troaiele constructorului 7 !"■ 
Văzind 
pune mina, de in 
la opincă, n-au avut În
cotro. Iar noi amd stimu
lat ideea ca fiecare — co
munist sau necomunlst 
să glndească și să facă ceva 
pentru a nu • pierde între
cerea.

— Acest ceva—
— ...pornește de la o 

realitate concretă. Numai 
secția noastră, do exemplu.

In acest cincinal, ps ace
leași capacități de produc
ție, trebuie să realizeze cu 
circa 0 OM tone pollstlren 
mal mult Investițiile 7 

sar
dar dacă

mal
Minime. Deci nu-i o 
cină oarecare, 
socotim flecare cum e mai 
bine, se poate.

„Titlul de secție model 
obligă...”

— Prestigiul — afirmă In 
tăcerea de cabină cosmică 
a unul tablou de comandă

■ : • ' f'c j; . -
Flacăra olimpică s-a mal a- 

propint cu circa 108 de kilome
tri de MQnchen, fiind purtată In 
cursul zilei de Ieri de la Sibiu, 
prin Sebeș. Alba Iulla, Vlnțul 
de Jos. Orăștle. Slmerla. Băcia. 
Călan. Hunedoara, plrtă la 
Deva. Pe Întregul parcurs, la 
trecerea purtătorilor tortei — a- 
lergătorl. cicliști, motoclcllțll, 
automobilist! — populația lo
cală a aplaudnt cu bucurie eve
nimentul. Slnt clipe emoțlo-, 
nante pentru fiecare dintre par
ticipant!. La plecarea din Sibiu 
(ora 8). Ia trecerea prin Alba 
Iulla (ora 12.10) șl Hunedoara 
(ora 10). precum șl la soslren 
la Deva (ora 17,30) au avut loc 
scurte ceremonii. In prezenta 
reprezentanților oflcinlltăpior ®1

-ț a unul npmeros public. La"»fes-J 
c tlvltatea organizată In fal.'r’fn- 
;ir®el de cultură din centrul alde-’ 

nirgic; Hunedoara n luat cuvln- 
tul Viorel Râceanu. prlm-vice,-

În cît e v a

■ț

președinte al consiliului popular 
municipal. La sosirea ln reșe
dința ae județ a ținut o scurta 

, alocuțiune Aron Colceru, pri
marul municipiului Deva.

Pentru astăzi, penultima zi 
din itinerarul românesc al flă
cării olimpice, ștafetele de spor-, 
tivi români vor . purta torța 
simbolică n păcii Intre popoare 
de la Deva (unde a poposit în 
timpul nopții de marți spre 
miercuri) — prin Mintia, Vețel. 
Gura' Sada,: Zaro, Ilteu. Săvir- 
șln, Vărdla de Mureș. Blrzava, 
Llpova, Arad, Orllșoara — plnă 
la Timișoara. Aci va fi ultimul 
popas, urmind ca mline. in 
cursul dimineții, flacăra olim
pică — după ce a trecut prl"1.3 J®'

______„________________,_i_____ _ 
tul dc"frontleră Stamora Morn- 
vlțn. unde. în junii orei 10.33. 
va fi predată sportivilor din 
Iugoslavia.

O Echipa studențească de 
baschet masculin de Ia ,-St. Jo
seph's College", din Philadelphia 
(S.U.A.).- aflată' Intr-un turneu 
prin Europa, susține astăzi In 
raia sporturilor din parcul 
„Progresul" (str dr. Stnlcovlcl) 
o partidă amicală cu formația 
studenților de la Institutul de 
educație fizică șl sport. Meelul 
Începe la ora-17.30..

ȘAH. — Marii maeștrl lvan Radu
lov (Bulgaria) șl Florin Gheorghiu 
(Romflnln), clasați, (cu 11, respectiv 
10.5 puncte) pe primele două locuri 
In turneul zonal de șah de la Hel
sinki și-au asigurat calirirarea pen
tru faza interzonală a raniplonatulnl 
mondial. Performanța șahlslulul ro
mân este- remarcabilă, țlnlnd seama 
de .valoarea turneului de la Helsinki. 
Ia care au participat 10 marl maeștri 
șl maeștri din 14 țări europene. TE
NIS. — Ln Budapesta s-a încheiat 
campionatul european de tenis re-

. NTS. - LI 
campionatul european

perjtru prima data. Ia pnra-peptru prima data, In para
metrii el Bormnii de pro
ducție. Ne-am zbătut mult 
pentru asta. Devenise, na ta 
neagră a Grupului Indus
trial petrochimic Borzcștl. 
N-are rost să intrăm In a- 
măhunte. Important e că 
am reușit. Și nu mă Îndo
iesc că luna august va fi 
prima lună cinci vom rapor
ta : „toate Instalațiile la 
parametri și peste*. Și rea
lizarea asta, șl multe altele

'■ț:

h ■■•-v

A

r î n d u r i
zcrval amatorilor. Probe de simplu 
bărbați a fost dștlgată de maghia
rul S. Baranyl. (In finală. 0—1. 8—0, 
6—2 cu sovieticul Aleksandr Mctre- 
vell). La dublu bărbați : Metrevell, 
Llhaclov (U.R.S.S.)-— Kakulla. Ko
rotkov (U.R.S.S.) 8—4, 7—9, 0—3,
8—2 < dublu mixt î Metrevell. Moro
zova (U.R.S.S.) — Llhaclov. Birlu- 
kova (U.II.S.S.) 8—3, 0—4. NATATIE.
— I-o Moscova, cunoîcutul înotător 
sovietic Vladimir Bure a stabilit un 
non;record european In'claxlca cursă 
de 100 m liber': 52»5i/l(M). ATLE
TISM. — Marți. Ia MOnchen, In ca
drul unul concurs Internațional de 
atletism, Vlktor Saneev (TJ.R.Ș.S.) a 
realizat ln triplu salt'performanța de 
17.25 m (eea mal bună performanță 
mondială a sezonului). FOTBAI™
— Turneul Internațional de la Va
lencia s-a Încheiat cu victoria echi
pei I-Ionved Budapesta. în ultimul 
med. fotbaliștii maghiari au termi
nat la egalitate (1—1) cu echipa Va
lencia.

O

Echipa do tenis (tinerel) a Româ
niei a repurtat un nou succes In ca
drul competiției feminine care arc Ioc 
Ia Bogllasco (Italia). După ce a În
vins cu 4—I echipa Italiei, tinerele 
noastre sportive au întrecut cu 3—2 
reprezentativa Iugoslaviei; în urma 
acestei noi victorii,‘ echipa Româ
niei s-a calificat pentru turneul fi
nal al competiției, programat Intre 18 
șl 20 august.

ss
WjL

li

CT

(Urmare din pag. I)

izbellște, , că poate crejle 
s'.rlmb șl-I greu să-1 mai 
Îndrepți apoi

„Dlnire cel de bază I"
Expresia asta nm mal au- 

zlt-o aici, la Grupul In
dustrial petrochimic Bor- 
zeștl. de multe ori. Intra
sem In hala unde se pro
duce pollstlren expandat 
Paralelipipede albe care 
cheamă Imaginea imacula
tă a zăpezii. Operatorul 
Anton Vernlca supraveghea

Nlcolae Amarandel. înfățl 
șirid parcă esența ginduri 
lor ce-l anima pe acești 
oameni ln zilele iul august 
1072 — șl-1 face omul. 
Prin muncă conștiincioasă. 
Și dacă nu muncește astfel, 
lovește în prestigiul fa
bricii.

Liniște șl aici In

Insă că flecare
vlădică

_a...___ . biroul
Alexandrinei Bursuc, In aș
teptarea acelui telefon. In
ginera are o față p'.'cutS. 
dnd vorbește nu-l greu să 
distingi, dupfi felul riguros 
cum Ișl ordoneazfi Ideile, pe 
omul de acllune. echilibrat, 
întrebăm :
- Acest efort. în com

petiția pentru secția model, 
ce ciștlgurl arc aici, la dv. 7

— Aș putea să' va dau 
multe cifre. Eu Insă vă 
spun doar all! : primul lu
cru șl cel mal Important pe 
care-1 trăim ca o bucurie 
chiar In aceste clipe, este 
aducerea unei Instalații,

au depins șl depind de o 
meni. Mulțl dintre ei tineri. 
UnL au terminat profesio
nala alții încă învață pen
tru perfecționare. (Am aflat 
că pe intregui combinat 
peste I MO de muncitori în
vață la cursurile serale ale 
liceului teoretic șl indus
trial, la școlile de maiștri 
etc. — n.r.). I-am reparti
zat pe acești tineri la o 
Instalație’ cu necazuri.

— Să se călească 7
— Să învețe. Șl chiar mm 

mult : să Întărească colec
tivul. climatul de muncă.

— Rezultatul 7
— V-am spus : s-ou do

vedit dintre cei de bază. Eu 
am o părere : pe om tre
buie să-l fad să simtă răs
punderea dacă vrei să 
crească sub toate raportu
rile — profesional, politic, 
ca om. Să știe că de el de
pinde ceva, că munca lut e 
Importantă. Nu să-l lași de

I

■fc

liniștit nașterea calupurilor 
albe, cu proprletațl fonice 
șl termice recunoscute.

— Vernlca — ne spunea 
secretarul organlzoțlel de
partid de aici — e dintre 
cel de bază. Luna trecută 
l-am primit in partid.

— Și care slnt meritele 
lui 7 <

— E mereu fruntaș. Dă 
producție de calitate. Cin
stit. Bun profesional; Ridi
cat politic Acealea-l slnt 
meritele., .

— N-are nici o lipsă 7
— O avea; nu zicem nu. 

eă rar găsești om perfect 
Dar. deocamdată, ăsta-i 
Vernlca. Do altfel, așa l-au 
recomandat pentru Intrare 
In partid $1 doi muncitori 
comuniști de nădejde : Nl
colae Soltan și Nlcolae SLl- 
tcsctL Adică exact oamenjl 
care l-au crescut.

Sub ochii proaspătului 
membru de partid, blocu

rile de poilstlren expandat, 
atlt de necesare economiei 
noastră, atlt de căutate, Ies 
in ritm egal, la dimensiu
nile cerute, albe, nespus de 
albe Nu* era nimic deose
bit in asta. Un om do bază 
Ișl făcea datoria conștiin
cios. așa cum înțelege el 
îndatoririle de muncilor. 
Ase cum sute șl sute de 
chlmtștl, bâtrinil tineri chl- 
miști al Boracștiulul, Iș! fac 
datoria acum la mai tine
rele cetăți ale chimiei ro
mânești de la Pitești, Iași, 
Tirnăvenf, Turnu-MAgurele. 
Așa cum sudorii de înaltă 
calificare de aici, specialiști 
ln sudura ln argon, slnt de
seori „împrumutați* unor - 
întreprinderi din tară, ea șl 
șamotorll sau apedallștll In 
instalații ontlcorozive. ȘI 
Ișl fac datoria cinstind ast
fel blazonul chimiei de la 
confluența a trei ape. Bla
zon aureolat anul acesta cu 
„Ordinul- Mundl* clasa I 
șl Drapelul de întreprindere 
fruntașă pe țară, iar pe 
primele.7 luni ale anului cu 
o realizare de 45 milioane 
lei — atlt reprezintă valoa
rea producției marfă dală 
peste plan.

™Legătura telefonică aș
teptată de Inginera Alexan
drina Bursuc este, prinsă.

— Alo, spitalul 7 Spita
lul 7 Cum se mal simte so
țul meu 7 Cum 7

Cineva ne șoptește :
— Soțul tovarășei inginer 

a fost operat de urgență. 
Lucrează toi alei. Amlndol 
oameni de meserie. Trag 
tare, cot la cot cu noi. „In
ginerii noștri*, le zic mun
citorii.

Convorbirea telefonică se 
Încheie. Inginera e nemul
țumită.

— N-am aflat mare lucru. 
La trei, la Ieșirea din 
schimb, mă duc eu acolo, să 
mă conving.
. — Transmiteți sănătate 

soțului șl din partea noas
tră, tovarășă Alexandrina.

i — Mulțumcsa

tălli pentru scuturarea lanțurilor do
minației străine. Poporul român n ur
mărit, încă de la început, cu adlncă 
simpatie șl caldă solidaritate., lupta 
de eliberare națională. El șl-a ridicat 
glasul cu vigoare In sprijinul luptei 
desfășurate, cu mari jertfe, de pa- 
trloțli din Algeria, din Guineea, din 
Kenya, din celelalte țări africane, a I 
salutat victoriile strălucite ale po
poarelor din peninsula Indochina, din 
alte regiuni ale Asiei, lupta pentru I 
doblndlrea sau consolidarea înde- / 
pendențel a unor-popoare din Ame- / 
rlca Latină. încă din acea perioadă / 
s-ou pna bazele relațiilor de priete-l. 
nie și colaborare dintre România șl \ 
statele care an apărut ulterior pe ‘ 
ruinele fostelor Imperii coloniale.

Cu aceeași fierbinte solidaritate 
est® ulmărltă astăzi mișcarea de e- 
liberarc națională a popoarelor care 
se nud află Încă sub jugul domina
ției coloniale. România socialista, 
poporul român so uJtiă alături de pa- 
trioțll din Angola, Mazamblc. Gul- 
nceo-BIsrau, Namibia, din celelalte 
teritorii unde mal persista opresiunea 
colonială șl care lupta cu arma ln 
mină pentru cucerirea Independen
ței, se pronunță cu hotarire pentru 
lichidarea practicilor odioase ale ra
sismului șl apartheidului, pentru 
lichidarea oricăror forme de asupri
re a popoarelor.

Salutlnd cu bucurie crearea noilor 
state Independente, România șl-a 
dezvoltat an de an relațiile pe mul
tiple planuri cu acestea.

Pornind de la faptul că noile sta
te Independente au un roi pozitiv 
deosebit de Important pe arena in- 
țernațională. România dezvoltă larg 
colaborarea cu ele ln lupta pentru 
statornicirea unei păci trainice 
lame, împotriva practicilor 
dc forță, pentru întronarea 
(Iile Interstatale a normelor 
Ulate internațională. Tara 
militează activ pantru respectarea 
strictă In viața Internațională a prin
cipiilor independenței șl suveranită
ții naționale, a egalității ln drepturi, 
neamestecului ln treburile interne șl 
avantajului reciproc. Aceasta coinci
de și cu pozițiile, noilor state, cores
punde pe d’eplln și Intereselor lor 
fundamentale, Intrucit numai prin 
respectarea riguroasă a acestor prin
cipii se pot asigura condiții pentru 
valorificarea întregului poiențlal al 
acestor state și înaintarea lor pe ca
lea progresului.

Se extinde, de asemenea, continuu 
colaborarea economică, cunosc o con- 
șiantâ amplificare ș! diversificare 
schimburile comerciale, al câror vo
lum a crescut In ultimul deceniu de 
circa 5 ori. Deși ea însăși tară in 
curs de dezvoltare, Romania, acordă 
sprijin concret tinerelor state inde
pendente In eforturile lor penlru îna
intarea pe calea dezvoltării, pe calea 
afirmării Independente, In vederea 
Ini&rlrll suveranității asupra resurse
lor naționale, a valorificării lor in In
teresul propriu. Referlndu-se ia acest 
sprijin, președintele Zamblei. Ken
neth Knunda. declara : „Noi apre
ciem participarea României la planu
rile noastre de dezvoltare. Itomânla 
ne-a oferit specialiști in agricultură, 
cooperație, electrificare șl explorarea 
minieră. Ne-ațl întins mina priete
niei, pe care o apreciem. Vă mulțu
mim peniru sprijinul dumneavoas
tră". La rlndul sau. președintele Al
geriei. Hbuarl Boumedlene, subli
nia : „Colaborarea stabilita Intre 
țările noastre fncă din momentul do-

in 
politicii 
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de Icga- 

noastrâ
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CIRCULAȚIA PE UNELE DRUMURI PUBLICE
în vederea desfășurării unor con

strucții rutiere, Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor șl In
spectoratul General ni Miliției au 
dispus Introducerea și menținerea, In 
luna august, a restricțiilor „limitarea 
de viteză 38 km/dră“, „drum îngus
tat- șl „depășire înterzlsă'" pe urmă
toarele sectoare de drumuri : Bucu
rești — Buzău, km 58—59 ; București 
— Giurgiu, km 42—43 ; București 
Găiești, km, 19—22 ; Pitești - Rm. 
Vllcea, km 129—131 șl IM—158 ; Plo
iești — Buzău, km 52—54 ; Albești — 
Urzlcenl, km 8-10, 24—27 șl 35—37 ; 
Pitești — Rucăr, km S—30, 55—56 șl 
S3—70 ; Strehala — Drobeta Tr.-S-c- 
verln, km 2M—309 ; Drobeta Tr.-Se- 
verin — Orșova, km 343—340 ; Rm. 
Vllcea - Sibiu, km 195-186 șl 231- 
233 ; Tg. Jiu — Rm. Vllcea, km 39—13 
șl 137—1M. în Banat, Transilvania, 
Crlșnna șl Maramureș aceste Indica
toare se găsesc pe următoarele 
trasee:

i găsesc pe
_____ _ Orșova — Caransebeș, km
384—3tJ5, 428—130 șl 134—137 ; Caran
sebeș — Lugoj, km 474—478 ; Tlmf-

șoara — Arad, km 19—21 ; Deva — 
Brad, km 11—13 ; Arad — Chlșlneu 
Criș, km 12-15 șl 2X1-22 ; Cluj - 
Huedin, km 503—510 ; Huedin — Ora
dea, km 528—332 și 500—598 ; Baia 
Mare — SIghet, km 40—41 ; Slghct — 
Borș.n, km tail—B® ;.Sibiu — Sebeș, km 
316—318 șl 324—328 ; Sebeș - Alba 
Iulla, km 3£B—3®9 ; Alba. Iulla - 
Turda, km 400—405 ; Turda — Cluj, 
km 433—454 șl '459—463 ; Chlchlș - 
Sf. Gheorghe, km 12—15 ; Ghcorghenl 
— Lacul Roșu, km 28—31 ; Brașov — 
Rupea, km 43—08 ; Rupea — Sighi
șoara, km 72-73, 03—109 șl 110-119 ; 
Turda — Tg. Mureș, km 28—30.

în Moldova aceste restricții slnt' 
In vigoare pe șoselele : Adjud — Ba
cău, km 283—285 ; Bacău — Ro
man, km 309—311 ; Roman — Fălii-- 
cenl, km 393—388 șl 401—402 ; Vatra 
Dornei — Clmpulung Moldove
nesc, km 171—173, iar In Dobrogea, 
pe Hlrșova — Tulcea, km 34—42,- 
45—53 șl 60—82 șl Călărași - Con
stanța, km 131—133.

-
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bindlrll suveranității șl Independenței 
Algeriei, prezența unul mare număr 
de specialiști români, care contribuie 
In mod eficace, de mal mulțl ani, la 
Imens» operă de construcție în dife
rite domenii.™ constituie tot atfțla 
factori de consolidare a prieteniei 
dintre țările noastre". Pe diferite me
ridiane ale globului — din Algeria, 
Ghana, Egipt, pînă în India sau pînă 
In Chile — pot fl Intlinlți 
români a câror activitate 
ciată cu căldură In țărlie 
pentru contrfbdțla pe care 
Ut la punerea in valoare

specialiști 
este apre- 
respectlve, 
o aduc, a- 

MMBW—IM— ._____ a resurse
lor naturale, di șl ln pregătirea do 
cadre autohtone. Totodată, așa cum 
se știe, de-a lungul anilor, la Bucu
rești s-au pregătit un mare număr 
de cadre medii și superioare din ță
rile In curs de dezvoltare, benefidlnd 
de burse din partea statului român.

în același timp. România militea
ză activ pentru afirmarea pe plan 
Internațional a unor relații economi
ce echitabile, pentru abolirea , 
tldlar discriminatorii de lot felul, 
pentru coordonarea eforturilor țări- 

, lor in curs de dezvoltare, ale tuturor 
țărilor , lumii, ln vederea accelerării 
progresului general al popoarelor. A- 
ceaslă poziție principială a călăuzit 
Inițierea de eătre tara noastră rau 
sprijinirea ln calitate de coautoare a 
unul șir de rezoluții la O.N.U. și ln 
nîie organisme Internaționale. Astfel, 
România, Împreună cu un mare nu
măr de țări care au pășit pe calea 
afirmării Independente, este coautoa
re» rezolulid O.N.U. privitoare Ia 
„măsurile ce trebuie întreprinse pen
tru dezvoltarea nestingherită a co
merțului internațional șl pentru Iden
tificarea de noi căi de ajutorare a 
țărilor in curs de dezvoltare". Alte 
rezoluții adoptate la O.N.U.. printre 
Inițiatorii cărora se află șl țara noas
tră. se referă Ia „rolul științei șl teh
nologiei moderne In dezvoltarea na
țiunilor șl necesitatea întăririi coope
rării economice șl lehnlco-șlllnțlflce 
Intre state", transferul de patente șl 
tehnologie către țările ln curs de dez
voltare. folosirea calculatoarelor e- 
lectronice ln slujba dezvoltării, for
marea cadrelor de specialiști pentru 
dezvoltarea Industrială etc., etc. De 
un deosebit ecou s-a bucurat iniția
tiva României de a se adopta o re
zoluție a O.N.U. care sâ aducă In 
atenție consecințele economice și so
ciale ale curse! înarmărilor, știut fi
ind că absorbirea In scopuri militare 
a unor uriașe fonduri privează po
poarele de mijloace însemnate care 
ar putea fi foîoslle In scopul lichi
dări! subdezvoităril. Tara noastră a 
sprijinit, de asemenea, și sprijină cu 
hotărlre toate măsurile șl rezoluțiile 
vlzlnd lichidarea colonialismului, 
neocolonlalisrnulul șl rasismului, pro- 

.nun|Indu-se răspicat pentru respec
tarea dreptului sacru al tuturor po
poarelor lumii de â-șl hotărî de sine 
stătător destinele, fără nici un fel de 
amestec din afară.

Evoluția pozitivă. In toate dome
niile, a relațiilor țării noastre cu ță
rile care au pășit pe calea dezvol
tării Independente și-a găsit expre
sie In maltlpllcarea contactelor po
litice la nivelul factorilor de răspun
dere, Este cunoscută activitatea pro
digioasă desfășurată de România pe 
planul stringerll relațiilor cu țările 
din Asia. Africa și America Latină. 
Calendarul politic a consemnat In a- 
cest sens 'numeroasele vizite, la ni
velul cel mal înalt șl la alte nive
luri, pe care le-au făcut la Bucu
rești reprezentanți al acestor țări, li
deri a| partidelor aflate Ia girvernă- 
mlnt șl ai mișcărilor de eliberare na-

prac-

I independents 
țtonnlâ, Inttlnlrlle lor cu conducăto
rii de partid șl de ștat al României- 
în același timp au avut loc o seric 
de vizite ale conducătorilor noștri ln 
țările cure au pășit pe calea Indepen
dențe!.

O expresie din cele mal străluci
te a politicii partidului șl statului 
nostru de întărire șl dezvoltare con
tinuă n colaborării șl cooperării 
multilaterale cu aceste țări a ronț- ‘ 
stituit-o vizita efectuată In primăva
ra acestui an de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu In opt țări africane. Cu 
acest prilej, așa cum so știe, au fost 
stabilite o serie de acțiuni concret ■ 
te de cooperare în- cele mal diferi
te domenii, nu fost create comisii' 
mixta guvernamentale de colabora
re economică, a-n hotărlt înființarea 
unor societăți mixte de stat pentru 
promovarea cooperării reciproc a- 
vantajoase ele. Prin rezultatele sale 
fructuoase, vizita ln Africa s-a în
scris ca un moment de excepționa
lă însemnătate, util pe. plan bilate
ral, cil șl pe plan general ni dezvol
tării relațiilor dintre țările socialis
te șl noile state Independente, re- 
prczentlnd o contribuție de scamă 
1a cauza unității marelui front nn- 
Ulmpertallst.

Subliniind cu pregnanță rolul po
zitiv și potențialul revoluționar al 
statelor ce au pășit pe calea dez
voltării Independente, raportul nrc- 
zentaț de tovarășul Nlcolae Ceaușcscu 
în fața Conferinței Naționale a 
partidului a pus, totodată, In evi
dență Importanța sprijinului țărilor 
socialiste ln eforturile tinerelor state 
Independente pentru depâșlren greu
tăților moștenite de la colonialism, 
pentru înaintarea lor pe calea pro
gresului. Este o problemă cu atlt mal 
importantă cu cit, In zilele noastre, 
tot mal multe popoare Ișl afirmă op
țiunile socialiste, ceea ce demon
strează cu elocvență prestigiul șl 
Influența cresclndă a socialismului, 
faptul că popoarele respective în
țeleg că numai astfel Ișl pot asigura 
dezvoltarea economleo-soclalfi ra
pidă, bunăstarea șl fericirea. Noile 
state care nu trecut pe calea dez
voltării Independente se află în fa
ta unei răscruci, n unei alegeri is- 
lorice : Intre calea capitalistă șl ca- , 
lea socialistă. Și tocmai de modul 
ln care socialismul Ișl va demonstra ’ 
forța șl superioritatea, de modul 
cum se vor dezvolta raporturile de 
colaborare sl cooperare prieteneas
că dintre țările socialiste șl aceste 
state, cum Iți vor găsi afirmarea șl 
vor fl cu strictețe respectate prin- • 
clpllln de bază ale relațiilor Interna
ționale, depind intr-o covlrșltonrs 
măsură extinderea și generalizarea 
opțiunii pentru socialism.

1 în ceea ce o! privește. România îșl 
aduce o contribuție de xcnmă la 
Intensificarea relațiilor multilatera
le eu aceste state. Politica el con- 
secvenlă g! principială față de 
rile care nu trecut p« calea dezvol
tării ■ Independente Twnstttuie Încă 

_ unul d’n factorii rare l-au adus un 
mare (prestigiu șl vie simpatie pe 
plan Inte-ra'tannl. care nu făcut să 
crească numării! nrtaten’Ior nepotu
lui român In lume. Evnrimînd depli
na aprobare-nentru 
tale a partidului șl 
rinta Națională n 
reafirmat hotar’rea 
clallste de a acționa ______ ________
In acest sens, cu convingerea că în
tărirea legăturilor de colaborare, u- 
nllntea tuturor forțelor frontului 
nnt!lmn»rlnl’s! vor asigura triumful 
asDlrntîHor de libertate, pace șl pro
gres ale tuturor popoarelor.
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Jrșltoar®
extinderea șl generalizarea

Întreaga sctlvl- 
statulul. Confe- 

onrtldulul a 
Romfln'ef so- 
șl mal departs
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Henry Kissinger, consilierul 
dintelui Nlxon pentru pro 
securității naționale, a p&rosii 
Washingtonul ■ cu destinația 
unde va conferi cu liderii re

a-și exprima protestul 
față de legea „Carr", 

după numele fostului 
ministru al muncii, 
care limitează dreptul

Teritoriul k. D. vietnam din nou 
bombardat de aviația americană

HANOI 15 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvlnt al Ministerului Atacă
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație, In care sa 
arată că. la 11 august, numeroase a- 
vloane americane au atacat capitala 
provinciei Thanh Hoa, lansind bom- 
ne asupra unui mare număr de străzi 
șl cartiere alo orașului. în aceeași zi, 
aviația americană a bombardat sub
urbiile portului HalfOng, orașul Vfnh, 

■ precum ți numeroase zone dena 
populate din ■ diferite provincii ale 
R.D. Vietnam. Bombardiere „B-52" 
au atacat localități situate in provin
cia Quang Binb, In timp ce navele 
de răzbn! ale S.U.A. au supus unul 
intens tir da artilerie regiunile de pe 
consta provincie! Nam Ha. Ca ur
mare a acestor atacuri, au fost Înre
gistrate numeroase victime In rindul 
populației civile. In majoritate bă- 
trlnl, femei șl copil, șl au fost dis
truse locuințe șl alte bunuri ale 
populației. M.A.E. al R.D. Vietnam 
condamnă aceste acte de război ți

cere guvernului american să pună 
capăt fără Întindere bombardamente
lor asupra -teritoriului nord-vletna- 
raez,- minării ți blocării porturilor, 
precum șl tuturor acțiunilor Îndrep
tată Împotriva R.D.V.

H. Kissinger
a plecat la Saigon

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
HH|m ■------ 1 preșe-

iroblemele
It, marți, 

Washingtonul cu destinația Saigon, 
unde va conferi cu liderii regimului 
xalgonez asupra „tuturor aspectelor 
problemei vietnameze. Inclusiv 
gocte-ilor de la Paris" — " • 
țat oficial la Casa Albă.

PHENIAN

Sosirea unei delegații 
a P. C. R. la Brazzaville 

’Fî.-.1 lȚ ’• Ti,. rt» v, '

golez al Mundi,-întreprinde 
do prietenie In Republica

BRAZZAVILLE IB (Agerpres). — 
La Brazzaville a sosit delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
do tovarășul Ioslf Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al ,P.C.R. care, la 
Invitația conducerii, Partidului Con-

__.J o vizită
prietenie'in Republica Populară 

Conga Delegația a fost Inllmpinată 
la aeroport de Pierre Nze, membru 
nl Biroului PoUtlc ni C.C. al P.C.M.. 
de alte persoane oficiale congoleze, 
precum țl .de însărcinatul cu afaceri 
al României la Brazzaville.

înlr-un mesaj adresat națiunii, cu hotărlre împotriva imperialismului,
.... j- - colonialismului și raiUÎnului, El a

zubliniat cd Republica Populară Con
go ta continua «d sprijine mișcările 
de eliberare națională din coloniile 
portugheze șl din sudul continentu
lui african.

prilejul celei de-a IX-a aniversări a 
Zilei naționale, președintele Repu
blicii Populare Congo, Marien 
N'Gouobl, a relevat ci poporul mn- 
golez. strlns unit In jurul Partidului 
Congolez al Muncii, se pronunță cu

Delegația Partidului Muncii din Co
reea și-a exprimat, ta rindul său, 
solidaritatea militantă cu Partidul 
Comunist din Mexic, cu clasa mun
citoare mexicană, Ini lupta lor Împo
triva tmpcrtaltamulul american, pen
tru salvgardarea independenței și 
suveranității naționale, foilciUncL In 
același timp, Partidul Comunist din 
Mexic pentru lupta desfâșurată de 
el, in scopul lărgirii șl consolidării 
rindurllor sale In sinul i___ 1_. "....„I.
in primul rind al clasei muncitoare, 
pentru unificarea tuturor forțelor pro
gresiste șl patriotice.

Comunicatul proclamă solidaritatea 
ceior două partide cu lupta popoare
lor din cele trei țări ale Indochlnel, 
cu lupta justă a popoarelor arabe, a 

. poporului cubanez care construiește 
socialismul șl -a celorlalte popoare 
laUno-nmerlcane pentru Independen
ța completă a țărilor lor.

Cele două partide Inălstă asupra 
necesității consolidării coeziunii miș
cării comunisto Internaționale, . pe 
baza principiilor marxlsm-lenlnlsmu- 
lul, a internaționalismului proletar și 
a normelor relațiilor dintre partidele 
frățești, norme al căror conținut 
principal este egalitatea completă, in-

țovărășeas- 
j" s r»S'

PHENIAN 15 (Agerpres) 
țla A.C.T.C. lnfol-mează că, 1a 
chelerca vizitei do prietenie 
luate In R.P.D. Coreeană de Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar nl 
C.C. nl Partidului Comunist din Me
xic, a fost dat publicității un comu
nicat comun, In care se arată, prin
tre altele, că oaspetele mexican a 
fost.primit de Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, cu care a avut o între
vedere prietenească. De asemenea, a 
avut loc o Întrevedere Intre delega
țiile celor două partide.

Delegația mexicană a apreciat 
faptul că Partidul Muncii din Coreea 
a transformat țara sa Intr-o perioadă 
de timp scurt, Intr-un stat dezvoltat, 
suveran șl Independent, a salutat cu 
căldură publicarea declarației comu
ne a Nordului și Sudului, bazată pe 
cele trei principii ale reunlficăril pa
triei, exprimlndu-șl sprijinul pentru 
această declarație. Oaspeții mexicani 
și-au exprimat, de asemenea, con
vingerea că trupele agresive ameri
cane, deghizate In forțe ale O.N.U., 
trebuie să se retragă imediat din 
Coreea de sud, că „Comisia O.N.U. 
pentru unificarea?! refacerea Coreei*1 , ___ ____ _________ ,___ ,___
țrebulg jsă He dlxplvațăt .fără, InMr,- dependența, respectul reciproc, 
stere, șl reunlflcarea Coreei să fie amestecul șl colaborarea tovărf 
regizata de poponil-;.coreranyinsu!L

LA ANIVERSAREA 
INDEPENDENȚEI

DELIU 15 (Agerpres). — 
ședințele Indiei, Varahagirl 
kata Girl, a adre&at 
dlan un mesaj cu prilejul celei de-a

„In rezolvarea problemelor 
confruntă țara pornim de Ia nt

Pre- 
Ven- 

poporulul in-
•wws • 1

25-a aniversări a Independenței țării, 
ce

* necesi
tatea creării unei societăți In care 
să nu mal existe exploatarea omu
lui de către om" — a subliniat pre
ședintele-Giri In mesajulsău. El a 
arătat, totodată, că '„India Iți clădește 
politica externă pe principiile res- . 
p-ectulul reciproc șl prieteniei cu ce
lelalte țări". „Pornind do la aceste 
principii — a mențlonnl președintele 
indian — ne străduim să instaurăm 
o pact trainică in zona noastră".

V

MAREA BRITANIE: 100 000 DE MUNCITORI 

DIN COVENTRY IN GREVĂ DE PROTEST 

ÎMPOTRIVA LEGII „CARR“

• Rcprexentcuitll centralelor sindicale ale docherilor se 
reunesc astăzi pentru a discuta conlllctul de muncd

LONDRA 15 (Ager.
es). — Aproximativ prczentanților
0 Offl dc muncitori de ‘ lelor sindicale

la diverse întreprinderi . _____ ;
industriale din orașul posibilităților 
britanic Coventry au luare a lucru

țille de presă transmit 
din Copenhaga că un 
grup de docheri danezi 
din portul Aarhus au 
refuzat să descarce un 
cargou vest-german 
care transporta mărfuri 
pentru Marea Britanic. 
In semn de solidaritate 
cu greva celor 42OT0 

----- , de docheri britanici. 
—.---- transporturi, și lordul Liderul sindicatelor do

ta grevă șl UbcrtAUle Aldington, reprezen- cherilor danezi. Boerge
sindicale. .lanțul administrației Krak. a anunțat că.

Pe.-de'..altă parte, se . J 
nnunță că liderii sindi
calului celor 42 0©9 de 
docheri afîațl In gre
vă de ta 28 iulie 
au anunțat convo
carea pentru astăzi.

unei conferințe a re- 
‘ ■ centra- 

sindicale afiliate. 
In vederea examinării 

’ ■ de ro- 
a lucrului. Hotă

rî rea a fost luată In 
; urma convorbirilor din

tre Jack Jonea. secre
tarul general al sindi
catului muncitorilor din

«tocurilor. referitoare la joia viitoare, toți mun- 
garantarea fermă a ....................... ‘ ’
locurilor de muncă., re
vendicare ce a stat la 
baza acțiunii munci
torilor portuari.

De asemenea, agen- tanicL

MOSCOVA 15. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențlu Duțâ, transmi
te : în legătură cu apropinta sărbă
toare națională a țării noastre. 23 
August — Ziua eliberării României 
de sub jugul fascist — la ambasada 
din. Moscova a Republldl Socialiste 
România a avut .loc o conferință de 
presă. Ambasadorul Republicii So
cial iste România . In Uniunea Sovie
tică,’Gheorghc Badrus. a vorbit des
pre semnificația marii sărbători șl 
importantele succese repurtate de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist. In anii de 
construire a socialismului șl a răs
puns ta întrebările ziariștilor.

*
BERLIN 15 — Corespondentul

nostru, Șt. Deju, transmite : Ia 15 
august, a avut loc la ambasada Româ
niei din Berlin o conferință de pre
să. însărcinatul cu afaceri nd-interim 
al României In R. D. Germană, N'îcu 
Șerban, n prezentat o expunere pri
vind realizările obținute In construc
ția socialistă In România șl a răs
puns la Întrebările ziariștilor. Au fost 
prezeniato apoi filme documentare 
românești.'

în R. P. Chineză 

a secretarului general

PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că secretarul • 
general ai O.N.U., Kurt Waldheim, 
șl-n Încheiat vizita Întreprinsă in 
R-P. Chineză, ta Invitația ministru
lui de externe al acestei țări, Ci 
Pln-fel. Marți, Kurt Waldheim a pă
răsit Șanhalul, ultima etapă a călă
toriei sale In China.

Lucrările Comitetului privind 
folosirea în scopuri pașnice 

a teritoriilor submarine
CORESPONDENTA din geneva

Lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru pregătirea unei noi con
ferințe asupra dreptului mării 
«e apropie de sflrțlL Principa
la preocupare a comitetului șl 
a subcomitetelor sale o consti
tuie In această etapă elaborarea 
și aprobarea rajxirtulul asupra 

I sesiunilor din februarle-martle 
(New York) și lulle-august a.c. 

■ (Geneva), care urmează a fl 
înaintat Adunării generale 
a O.N.U. ...

Discuțiile asupra problemelor 
ce urmează a fi .abordate ta 
proiectata conferință au avut ca 
oază un proiect „de listă" pre
zentat de 68 de țări, printre 
care ■ șl România, șl slnt pe 
punctul de a duce ta elaborarea 
unul document comun, menit 
să întrunească consensul tutu
ror celor Dl de state membre 
ale comitetului. în cadrul gru
pului de lucru pentru elabora
rea- principiilor viitorului re
gim al teritoriilor submarine din 
afara Jurisdicției naționala,. for
mat din 33 de state, Intre care 
șl țara noastră, au fost Identi
ficate punctele de acord șl 
punctele asupra cărora mal e- 
xlștă încă deosebiri de păreri. 
Printre âșpeciele examinate' fi
gure nză : .limitele zone!. Inter
naționale, conceptul de patri
moniu comun al umanității, ac
cesul tuturor statelor, fără dis
criminare, folosirea' sAnel În 
scopuri exclusiv pașnice, prin
cipiile șl regulile de drept in
ternațional care trebuie *aâ ghi
deze activitățile statelor.

în Intervențiile sale, detec
ția română, a si " 
altele, ca Declarai 
re 11 
temațional

stitute, alături de Carta O.N.U., ,
unul tun principalele documente 
In conformitate cu care statele 
să acționeze In zona internațio
nală a teritoriilor submarine. 
Delegația țpril noastre a subli
niat că' principiile Înscrise In 
acest document Internațional — 
Interzicerea folosirii forței sau 
amenințării cu folosirea forței, v 
egalitatea suverană, lndeplinl-C 
rea cu bună credință a obliga
țiilor asumate, cooperarea In
ternațională — slnt de o deosebită 
Importanță pentru stabilirea vii
torului regim al zonei interna
ționale. în același timp, repre
zentanții români au susținut că 
viitorul regim al zonei trebuie 
să facă obiectul unul tratat u- 
nlversal, la care sâ participe 
toate statele.

In cadrul comitetului a fost 
creat, totodată, uh grup de lu
cru, din care face parte șl țara 
noastră, pentru elaborarea prin
cipiilor sl normelor generale In 

■ domeniul ocrotirii mediului' ma
rin șl, cercetării științifice. Prin
tre materialele de bază ale ac
tivității acestui grup figurează 
Declarația asupra mediului În
conjurător, principiile privind 
poluarea mediului marin șl alte 
documente elaborate la confe
rința de la Stockholm, care a 
avut loc In luna iunie a aces
tui an.

Cu puțin înainte de Încheie
rea lucrărilor comitetului, aici, 
in rindul partlclpanțllor, se a- 
preciază că spiritul de coope
rare care animă cele 01 de sta
te membre va duce la elabora
rea unor documente care să 
faciliteze organizarea viitoarei 
conferințe Internaționale șl reu 
șita acesteia.

Tudor MIRCEA

dldrii ntillațl la sindi
catele din transporturi 
vor participa la o gre
vă do solidaritate cu 
muncitorii portuari bri

agențwb de presă transmit:
fa{ă de situația

25 DE ANI DE LA 
PROCLAMAREA 

INDEPENDENȚEI 
PAKISTANULUI

ISLAMABAD 15 (Agerpres). — La 
Islamabad s-n deschis sesiunea Adu
nării Naționale a Pakistanului. Pre
ședintele Zuitikar All Bhutto a ros
tit In fața adunării o alocuțiune 
consacrată aniversării independen
ței țării. El ■ a evocat, cu acest pri
lej, momentele Importante trăita de 
Pakistan in ultimii 23 de ani șl a 
expus, problemele majore cu caro 
țara sa este confruntată In prezent 
In domeniile economic șl social.

Președintele Bhutto a. declarat că 
viitoarele relații dintre guvernul său 
ș! Bangladesh rfimln să fie regle
mentate șl a adăugat că guvernul său 
este gate să discute aceste relații 
fără condiții prealabile.

0 reuniune a Organlzați- 
ei^de ^asistența reciprocă 
petrolieră a statelor latino^ 
americano (a.r.p.e.l.), consa-r 
erată elaborării ordinii de xl a celei 
de-a 8-a adunări generale a organi-. 
zațiel, care va avea loc anul viitor. 
In localitatea bollviană Cochabamba, 
s-a deschis la Santiago de Chile. Păr- 
Ucipâ reprezentanți al campaniilor 
petroliere de stat din țările membre; 
— Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, 
Ecuador, Peru, Uruguay șl Venezuela.,

Preddiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.hotăr,t con- 
vocarea in sesiune ordinară a Sovie
tului Suprem, a celei de-a opta le
gislaturi,' la data de 19 septem
brie a.c.

1:
Convorbiri ciprioto-mti- 

tOZO« ^nire președintele Ciprului, 
Makarios, șl premierul Maltei, Dom ' 
Mlntoff, aflat In Cipru, au avut Ioc 
convorbiri cu un caracter neoficial, ■ 
relatează agenția Reuter. La. Nicosia 
nu au fost făcute precizări asupra 
subiectelor abordate In cursul discu
țiilor.

Premiera! Consiliului de 
Sldi al R. P. Chinsga, ciy .En- 
lal/^^!Xșinlnlstr^I., afacerilor exțerno, 
C! Pln-fel, au primit delegația gu
vernamentală din Camerun, candusS 
de ministrul de externe, Vincent 
Efon.

„0 vizite oficiala a mi
nistrului federal tio externe, 
Walter Scheel, în R. P. Chi
neza, niorneniul oportun, este 
considerată ca posibilă", a declarat 
purtătorul de cuvlnt al guvernului 
ILF.G.,- Rddiger von Wechmar. Sta
bilirea de ‘ relații diplomatice Intre 
R.F.G. șI .R. P. .Chineză,, a smu el, 
•trebuie, apreciată ca o nouă contribu
ție la destinderea Internațională...

Președintele Consiliului 
Revolu|ionar din Ztmzibar, 
'Aboud Jumbe, a anunțat,, in cadrul 
unei conferințe de presă, că In ten
tativa de răsturnare a guvernului lo- 
ral. caro a avut toc cu patru luni in 
urmă șl care s-a soldat cu asasinarea 
predecesorului ' său. slnt implicate 
forțe interne ș! externe. El a men
ționat că 65 de persoane vor fi Ju
decate In curind, In legătură cu

jL *«JL' ‘ ■JtaMa ‘Jlb>S " llCwOt JBL W1O

De ce s-a „gripat" motorul 
Volkswagenului

Peste, 3 000 de munci
tori de in uzinele de 
automobile Volkswagen 
se vor afla In situația de 
a nu mul putea relua 
lucrul la 21 august, clnd 
le expiră perioada de 
concediu. Cea mal mare 
întreprindere vest-ger- 
mană șl, In același t imp, 
„liderul" constructorilor 
de automobile din Eu
ropa occidenfalâ a pro
cedat la o scrie de mă
suri draconice de „rațio
nalizare* a producției, 
datorită crizei de desfa
cere prin care trece. Vo
lumul vlnzărilor acestei 
firme a scăzut In primul 
semestru, fală de pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut, cu 22 la 
șufd pe piața Statelor 
Unite șl cu 14 la sută pe 
cea a R.F. a 'Germaniei.

Regele și-, pierdut co

roana", scriu ziarele vest- 
germane : Opel, filiala 
concernului american 
„General Motors", a des- 

' făcut pe piața R.F.G. mai 
multe automobile dcclt 
Vollcsicagen.

Carl Hohn, conducăto
rul secției de desfaceri 
de la Volkswagen, care 
intre Ib^S—im a inifiat 
„cucerirea" pieței ameri
cane, consideră cd mo
torul vestitei „broscuțe" 
este „prinat", de criza 
monetară occidentală. 
Devalorizarea dolarului și 
reevaluarea mărcii ceri- 
germane, spune el, ■ au 
sporit prețul Volkiwa- 
genulul, in ultimii doi 
ani,’ cu 25 la sulă in 
S.U.A- Șl cu 10 Ia «uf<I 
in alic țări. „Broicufa" 
a devenit, astfel, un au
tomobil prea scump pen
tru categoria sa.

evidentă In 1971, scrie 
revista neuryorkeză „For
tune", care publică', in 
ultimul zău nuntdr, cla- 

. icnienruf celor mai im- 
portante întreprinderi 
neamericane.

Performanța firmelor 
vest-europene și japo
neze se explică afli prin 
devalorizarea dolarului, 
cil mai ale« prin crește
rea accelerată a activită
ții lor economice. In 
timp ce In 1971 societățile 
neamericane și-au spo
rit cifra de afaceri cu 
1-1,2 la sută, companiile, 
din Statele Unite — cu 
numai 8,4 la «utd. Cele 
mai dinamice s-au dove
dit a fi, fi de această

japoneze, urmtn-
de. M, grupurile indus- 
triale _____ ,
du-le firmele vesl-ger- 
mane, 
ceze.

■

Cursă de urmărire" a firmelor
americane

Dâra se face abstracție 
de supcr-glganții ameri
cani (de talia lui „Gene
ral Motors*, „Esso", 
„Ford") se poate spune 
că marile grupuri indus
triala din Europa occi-

dentală j! Japonia slnt 
pe cale de a atinge di
mensiuni ce tind sd de
vină comparabile cu 
cetea ale companiilor din 
Statele Unite. Această 
tendință a devenit fl mal

a-

engleze și fran-

Această’ „cursă de ur-, 
mărire" se Inșcrle In 
procesul restructurăriloF 
economici țârilor capita
liste. De altfel, in 1971, 
pentru prima oară in 
perioada postbelică, pro
dusul național brut al 
țărilor Europei occi
dentale și Japoniei a de
pășit pe acela al Ameri- 
cll de Nord. „Statele 
Unite, scrie m acest sens, 
ziarul „Neu> York He
rald Tribune" rămln tp- 
..tși puterea economică 
conducătoare a lumii oc
cidentale. Dar cuBÎnful- 
lor nu mai este lege, 
rocile celorlalți cinlârlnd 
tot mai greu".

B&DĂCȚIA Șl ADMlNISlRAflA 6 Ougu

Discriminare flagrantă

Frauen verdienen weniger
Stuncfenlohri einer tn-dustrtearbeiierin 
in 9b des Lohns ones Arbiters ■pcrr-o _

•ccastă acțiune, iar alte 92 se aHĂ In 
i anchetă. ■

C.C. al P.C.U J., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
l-au felicitat pe oamenii de știință, 
constructorii, Inginerii, tehnicienii șl 
muncitorii care nu participat ta crea
rea, lansarea, dirijarea zborului și 
aterizarea stației interplanetare „Ve- 
nus-8".

Guvernele Republidi 
Cuba și Mauritanielau botâ‘ 
rit să stabilească relații diploma
tice ta nivel .de ambasadă, anunță 
un-comunicat oficial difuzat ta Ha- 

i vana. ■

La invitația președinte
lui guvernului R. S. Ceho
slovace, tubomta Sțrougal, In 
această țară urmează să facă o vizită 
de prietenie, lnceplnd de la 10 august, 
Plolr Jaroizewlcz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P, Polone.

Lucrările Consiliului Na
tional al Revoluției, or«anul 
conducător al Partidului democrat 
din Guineea, s-nu deschis la Co
nakry. -Vor fl examinate probleme 
ale reorganizării aparatului do stat, 
alo mișcării cooperatiste ș.a.. potrir 
vlt cerințelor etapei actuale de dez
voltare a țării. La deschiderea lucră
rilor, Ahmed Seku Ture, secretar 
Renernl al Partidului dem-jerat, pre
ședintele Republicii Guineeaj a rostit 
o cuvlntare.

Cancelarul Willy Brandt 
va pleca în Algeria du^ ale- 
gerile anticipate, prevăzute pentru 
sfirșliul anului, a anunțat Mans Jttr- 
geh Wlachnewskl, specialist. pentru 
problemele arabo ol P.S.D.

Congresul internațional 
de geografie, 13 rare parUeiPA 
și o delegație de specfallșU al Aca
demie! Republicii Socialiste Româ
nia și a! Ministerului Educației și 
‘ ............... s-a deschis, la

Sdmdsn

!o«a- 
ittsținuî, printre

... __ ____ irația referltoa- '
ta principiile de drept In- 
sațlonal privind relațiile 

prietenești șl cooperarea Intre 
state, adoptată In 1070 la seslu- 

a jubiliară a O.N.U., bă con-

din Orientul Apropiat 
at'n 5sv>-m,iis^s s< ■.

CAIRO 15 (Agerpres). — într-un
Interviu' acordat ziarului „Al Gum- 
hurla" șl reluat do agenția MJE.N.. 
ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohlra. a subliniat că țara 
sa dorește să contribuie la dezvol
tarea economiei egiptene, sprijină 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate șl respinge expansiu
nea prin forță.

Șeful diplomației Japoneze a rele
vat, totodată, că poziția țării sate 
față de situația din Orientul Apro
piat se-bazează pe trei principii-: 
neadmlterea doblnillrli de teritorii 
prin forță, sprijini reap-.... »*«.

Spre normalizarea 
relațiilor comerciale 1 

sovieto-americane
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

â- WasMiigtbn ii'foit dat publici-' 
tățil^raportul ministrului comer
țului al StUlAi, Peter Peterson, In 
care se face analiza recentelor 
convorbiri sovielo-amcrlcane pri
vind relațiile comerciale dintre 
cete două țâri — transmite agenția 
Ț.AS.S. Peterson Iși exprimă spe
ranța cd Uniunea Sovietică și 
S.U.A. vor încheia, pînâ la sflrji- 
tul acestui an, un acord care va 
«tăblii „relații comerciale mai nor
male după trei decenii de schim
buri foarte limitate". Raportul 
precizează, de aiemenea, că eco
nomia Uniunii Sovietice oferă mari 
posibilități pentru dezvoltarea co
merțului cu Statele Unite. Se «ub- 
llniazi, totodată, că menținerea 
unor îngrădiri la ex 
mărfuri americane In U 
prezintă un anacronism.

rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1M7 șl a aplicării el, susținerea 
misiunii Jarring.

Capriciile vremii. Da, aja oslo, cum je vede__________ ____r __ ____ In fotografie -. locuitorii cartie
rului Redford din orajul britanic Nottingham au pui mina, zilele trecute, 
pe lopeji, pentru a a|uta serviciile publice ,sS efectueze... „dezâpezirea" 
strâzilor. De fapt, nu era vorba de zflpadâ, ci de un strat gros (o |umâtate 
de metru) de grindinâ, cSzutâ în timpul ur.ei furtuni, ce se abătuse asupra 

cartierului respectiv
_________________

învățămlntulul,' s-a 
Montreal (Canada).

fi murit Pierre Brasseur. 
Cunoscutul actor francez de teatru 
Si film a încetat din viață luni sea
ra, In mica localitate italiană Bol
zano, In urma unei crize cardiace. 
Pierre Brasseur, care a jucat In pes
te o sută de filme, era In virată de 
07 de ani.

Cape Kennedy: LANSAREA SATELITULUI „COPERNIC
De la baza Capo Kennedy a fost lansat ieri cel de-nl patrulea saielli 

din scria Observatorului Astronomic Orbital — „O.A.O.-l"1. Denumit „Cd- 
pernlc", satclllnl va avea misiunea de a stadia razele ultra-vloicte șl „X" 
emise de corpurile cerești, lnlrueîl aceste raze nu pol traversa, ecranul 
atmosferei ierestre,,este necesar ca ele să fie înregistrate la o anumită alti
tudine. „Copcrnlc" urmează să evolueze Ia aproximativ 740 kru distanță de 
suprafața Pămlniulul. Lansarea saielltulnl ACopemlc" se Înscrie în cadrul 
manifestărilor ce vor fi organizate, anul viitor, cu prilejul sărbătoririi a 5OT 
de ani de Ia nașterea marelui savant polonez.

I 
—î—::---------

în cadrul celui de-nl patru
lea’ Congres internațional de 
■biofizica, ce a avut loc la Mos
cova, Andrei. Rubin, profesor 
Ia | universitatea din capitala 
sovietică, a prezentat date pri- 
vln’d posibilitatea existenței 
vieții pe alte corpuri cerești, 
exprlmlnd opinia că anii ime
diat următori' vor aduce clari
ficarea controversatei proble
me a existenței vieții pa 
Marte. în ultima vreme, a 
relevat profesorul Rubin, cu 
ajutorul speclrometrlel au fost 
descoperite in praful stelar 
combinații organice dintre cele 
mai simple — fapt care con
firmă teoria privind posibilita
tea) existenței vieții organice, 
bazate pe elementul carbon pe 
alte planete.

Măsuri speciale pentru combaterea incendiilor 
din turbăriile de lingă Moscova

din Volgograd, Leningrad, Gorki, 
Petrozavodsk-

Concomiteni, serviciile medicale 
din capitala iovieticâ iau probe 
de aer, de trei ori In 24 de ore. 
Deși aerul a început să conțină 
cantități Sfiorite de oxid de .car
bon, situația nu este primejdioasă 
pentru sănătatea oamenilor, Intru- 
clt ointul îndepărtează de Moscova 
fumul incendiilor.

Știri recente arată că In pădu
rile de lingă capliald focul ce
dează teren, ta ultimele- zile fiind 
lichidate circa 70 de focare de in
cendii

în țările capItăHste, o muncRcare din ' indus
trie, față de salariul u- 
nu! muncitor. In princl- 

Oriunde palele țări veșt-europe-
de ne. Astfel, In Suedia

muncitoarea, presllnd o 
. ,■ muncă egală, dfligă 79,1 

al bărbatului, primeș- . ța sută din salăriul unui 
o retribuție conșide- muncitor ; în .. italia — 

75,1 în Franța — 75,S; 
în fjanemarca — 74,1; in 
R.F.G. - 70^;.-ln Belgia 
- 67,S;\ în 'Elveția - 
65,6 ; In Olanda — 60,6 ;

— 57,9 la sută.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Un 
reportaj al ziarului „Frauda", re
luat de agenția TJI.S.S., informea
ză despre desfățurarea acțiunilor 
de combatere a incendiilor provo
cate da vara neobișnuit de loridâ 
din acest an In pădurile și turbă- 
rille din zona Moscovei.

In lupta cu focul au fost arun
cata, In aceste zile, mijloace teh
nice speciale șl unlWjl militare, în 
limp ce' mașinile pompierilor se 
îndreaptă In lungi coloane «pre zo
nele afectate. Totodată, au fost a- 
dușl specialiști in provocarea de 
explozii dirijate șl alfi tehnicieni

femela muncitoare este 
tuputd unor flagrante 
discriminări. Cri - ■ 
ăr lucra, indiferent ..... 
faptul câ randamentul

, pe care îl dd este acalațl

te o retribuție , ___ _ ___
rabil mei mică dacii a- t
casta din urate. Graficul 
de mal sus, reprodiis din 

j sSpiăml.mluI vest-ger- 
man „Upscre Ze!ț,“ .înfă
țișează, in procente, ia- . .
larlul pe oră obținut de In Anglia

■v. •


