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Noi colective de constructori se angajează
să lucreze în zilele de 23 și 24 august

PIATRA NEAMȚ. (Corespondentul „Scînteii". Ion Manea). — De la începutul anului și pină in prezent, harnicul colectiv al Combinatului de lianți și azbociment Bicaz a livrat suplimentar economiei naționale 11 700 tone ciment, cu care se pot construi în plus circa 760 apartamente convenționale, ceea ce reprezintă cu mult peste angajamentul anual. De menționat că 40 la sută din volumul producției combinatului il reprezintă sortimentele superioare, de ciment, care conțin 95 la sută clincher.In aceste zile, în urma unei largi consultări a oamenilor muncii din întreprindere, colectivul sindical a reanalizat posibilitățile de care dispune unitatea și, manifestindu-și hotărîrea de a contribui cît mai mult la dezvoltarea producției materialelor de construcții, a formulat un nou angajament, acela de a livra suplimentar economiei naționale aproape 18 000 tone ciment față <le 8 000 tone cit prevedea angajamentul inițial. De asemenea, aceste substanțiale depășiri vor avea loc in condițiile în (’are și ponderea cimenturilor de calitate superioară va reprezenta. la finele anului. 47 Ia sută din volumul total al producției combinatului.

De altfel. întreaga activitate a specialiștilor de la acest sector este consacrată proiectării și realizării unor utilaje cerute de dezvoltarea întreprinderii. Numai in acest an au fost construite și puse in funcțiune linii agregat, utilaje și instalații in valoare de peste 26 milioane lei.
MINERII IN ÎNTRECEREMinerii din numeroase exploatări înscriu, in aceste zile, importante realizări in graficele întrecerii socialiste pe care le dedică apropiatei lor sărbători.Astfel, minerii din Bazinul Dor- nelor au raportat in cinstea apropiatei lor sărbători și a zilei de 23 August un remarcabil succes : îndeplinirea sarcinilor de plan revenite pe primii patru ani ai actualului cincinal. Folosirea deplină a suprafețelor și capacilăților de producție existent eștevea productivității

muncii. îmbunătățirea coeficientului de schimburi de la 2,2 la 2,7, asimilarea de noi produse in cadrul secției de preparare Iacobeni sînt principalii factori care au făcut ca lună de lună minerii de aici să ciș- tige. in competiția cu timpul, substanțiale avansuri. Astăzi, depășirile la producția globală și marfă se cifrează la 29 25 milioane lei.
★Membrii brigăzii Mihai Roman, de carboniferă Ploștina. rieri, ultimele cantități de lignit înscrise in planul lunii octombrie. Dedicat Zilei minerului, avansul cîș- iigat pină in prezent de acest colectiv de muncă, care prezintă o depășire a sarcinilor de plan la zi de 60000 tone cărbune, constituie un aspect concret al acțiunilor ce se întreprind aici pentru realizarea mai devreme a obiectivelor cincinalului.

la producția și, respectiv,
conduse de la exploatarea au extras, vi-

Telegrame adresate C. C. al P. C. R9 tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivul de muncă, în frunte cu comuniștii, de la Ș(f|țțjgfjj| (J 

șantierul 3 instalații și secția de uiilaje-transport, ju
dețul Suceava, din cadrul Ministerului Construcțiilor 
indUStriale se a*a‘ula inițiativei patriotice a constructorilor bucu- reșteni de a lucra în zilele de 23 și 24 august cu eficiență sporită, de a intensifica ritmul de execuție a lucrărilor la obiectivele de investiții pentru a crea toate condițiile in vederea devansării termenelor de punere în funcțiune a filaturilor tip bumbac Cimpulung Moldovenesc și Gura Humorului, a Fabricii de carton ondulat și a Fabricii de bere Suceava.

li Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de 
Io întreprinderea județeană de consîrucții-montaj din 
cadrul Consiliului popular județean Suceava, ai,a,izind rezultatele obținute pină in prezent, în lumina sarcinilor de mare importanță puse in fața constructorilor de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R. din 2 august 1973, a stabilit măsuri concrete pentru intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere spre a realiza la sfirșitul lunii septembrie o producție suplimentară de construcții-montaj in valoare de peste 3 milioane lei.In acest context, colectivul nostru, in frunte Inițiativei constructorilor din Capitală de a lucra cii comuniștii, se alătură in zilele de 23 și 24 august.

CONSTRUCTORII DE TRAC
TOARE MODERNIZEAZĂ 

FABRICAȚIAConstructorii de tractoare din Brașov obțin noi realizări în cinstea apropiatei zile de 23 August. Un eveniment aici, pe bună funcțiune a de formare la Întreprinderii, proiectanților agregate de la serviciul de utilări al întreprinderii, are o capacitate de 108 forme pe oră. Valoarea acestei lucrări se cifrează la 10 milioane lei.

realizări în de 23 August, de seamă este socotit dreptate, punerea în primei linii automate turnătoria de fontă a Noua linie, creație a și constructorilor de auto-
Colectivul sideruigișiiior pâlâțeni o participare rodnică în
marea întrecere socialistă, in fotografie : hala convertizoarelor, sector !n 

care s-au înregistrai succese remarcabile

IR®

Conducerea
Mureș, intrunităde construcții din cadrul acestuia, analizând rezultatele obținute in acest an, precum și sarcinile ce ne revin in semestrul II 1973, in lumina chemării adresate de dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe secretar general. tuturor constructorilor, pătrunși de răspunderea ce ne revine și con- știenți de contribuția pe care trebuie să o aducem la dezvoltarea județului și prin aceasta a economiei noastre naționale, am hotărît să ne alăturăm inițiativei patriotice a constructorilor bucureșteni. angajindu-ne să lucrăm normal in zilele de 23 și’24 august a.c.In numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unitatea noastră. ne angajăm să rpcuperăm restantele de pe toate Șantierele «oastre și Sâ realizăm integral planul de construcții-montaj pe anul 1973,

Trustului dein ședință de lucru consîrucții-montaj Tîrgucu toți reprezentanții șantierelor 1economiștilor și tehnicle-
construcții indus-

g Reprezentanții muncitorilor, inginerilor, nilor de pe șantierele jnJfgfțfgfjj țjg 
triale și montaje Brașov, intrunift in adunarea generală cu ocaziaanalizei activității comitetului oamenilor muncii pe semestru! I. a măsurilor pentru îndeplinirea planului pe 1973 și pregătirea activității de con- strucții-monlaj pe anul 1974. ani hotărît in unanimitate să lucrăm cu întregul colectiv de muncă in zilele de 23 și 24 august, să ne concentrăm in continuare eforturile pentru devansarea termenelor de punere in funcție a obiectivelor.Ne angajăm, tovarășe secretar general, ca prin măsurile organizatorice ce le luăm să realizăm pe luna august un volum suplimentar de lucrări de construcții-montaj — peste cel înscris in plan — în valoare de 4 milioane lei, să îndeplinim planul pe 1973 cu 15 zile înainte rle termen și să Stalizăm o depășire a planului de

O importantă rezervă internă pe șantiere t

SPORIREA VITEZEI
DE MONTAJ

stat anual cu peste 30 milioane lei.
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SE ASIGURĂ

• Oameni, idei și rit- » Culori locale pe
muri în Țara de Sus malurile Oltului

Regina a V-a

Profilul și caracteristicile unei profesiuni
de certă însemnătate economică

între problemele urgente aflate in centrul atenției factorilor care participă și răspund direct, de realizarea Integrală a planului de. investiții din acest an, problema livrării utilajelor tehnologice și a montajului lor rapid este prioritară. în prima decadă a acestei luni, colectivele de pe numeroase șantiere și din multe întreprinderi producătoare de utilaje au înregistrat un incontestabil salt calitativ în activitatea lor. Chemarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a generat un puternic imbold în munca acestor harnice și ambițioase colective.Cu sprijinul concret al organelor județene de partid, al organelor și organizațiilor din toate aceste uuită(i s-au stabilit noi direcții de acțiune, au fost investigate și puse în valoare noi resurse de sporire a capacității de mobilizare a constructorilor, a beneficiarilor de investiții și furnizorilor de utilaje. Astfel, s-a trecut, în foarte multe locuri, la organizarea montajului in trei schimburi, au fost completate efectivele de montori, iar un număr considerabil de cadre din unitățile beneficiare participă direct la montaj. în uzinele constructoare de mașini s-a extins lucrul în trei schimburi, au fost puse la punct și imediat aplicate planuri prioritare de execuție și livrare a utilajelor pe șantiere ținîndu-se seama, in primul rind, de eșalonarea termenelor de punere in funcțiune. Rezultatele îmbucurătoare nu s-au lăsat așteptate : întreprinderile „Independența'* din Sibiu, de utilaj chimic din Ploiești, „23 August" din București își înscriu activitatea de zi cu zi într-o cadență susținută, răspund tot mai prompt solicitărilor șantierelor. De asemenea, pe numeroase șantiere, cum ar fi cele ale Fabricii de cabluri din Slatina, întreprinderii mecanice de utilaj chi-

mic. instalației de sulfatiazol din cadrul întreprinderii de medicamente din București, fabricilor de mobilă din Toplița, de PAL din Arad, Fabricii de amoniac din Tg. Mureș și altele, viteza de montaj face ca de la o zi la alta rezultatele sâ fie net superioare prevederilor din graficele de lucru.Sint situații îmbucurătoare. Dar tot atît de adevărat este faptul că pe numeroase alte șantiere există mari posibilități, insuficient fructificate, pentru accelerarea ritmului de montaj.
CONSTRUCTORII

DE LA GOVORA LUPTĂ 
PENTRU CÎȘTIGAREA 

UNUI TRIMESTRUConstrucția Uzinei de produse dice din Govora a intrat in faza nală de execuție. Stadiile fizice tinse, pină in prezent, la toate lucrările confirmă capacitatea și ferma hotărire a constructorului de a-și respecta angajamentul asumat și de a da in funcțiune acest obiectiv,cu trei luni mai devreme.— Acum facem ultimele pregătiri și finisări, înainte de a-1 invita pe beneficiar să recepționeze o serie de importante instalații, ne-a spus "vădit bucuros tov. Dinu Boghcz, inginerul șef al șantierului.într-adevăr, secțiile de caustificare, evaporare, topire și purificare a saramurii sînt gata pentru debutul productiv. De asemenea- la ° serie de capacități aferente instalației de sodă calcinată, volumul de lucrări rămas de executat este foarte mic. Am consemnat. odată cu aceste realizări, și optimismul viguros, spiritul de adevărat gospodar al oamenilor de pe

SG- fi- a-

acest șantier. Eforturile încordate pe care le fac sint măsurate în cifre, in tone de utilaje montate zilnic — toate convertibile intr-un apreciabil a- vans de timp ciștigat față de graficele de lucrări. De altfel, toți cei de pe șantier știu că, prin intrarea in funcțiune a noii uzine de sodă cu un trimestru mai devreme, economia națională va beneficia de o producție suplimentară de peste 70 milioane lei.Tocmai de aceea se cere ca și ultimele probleme cu care este confruntată această investiție să fie integral și imediat soluționate.• Beneficiarul să asigure evapo- ratoarele, armăturile și conductele tehnologice, impulsionind pe cei trei furnizori restanțieri : întreprinderea de construcții de mașini Reșița, întreprinderea de utilaj chimic din Găești și întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești.• Mobilizarea montorilor pentru lichidarea ultimelor utilaje aflate in stoc.
Ing. Cristian ANTONESCU 
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Transformările profunde care au loc in toate compartimentele societății noastre, transformări ce și-au găsit reflectare in ansamblul vast al măsurilor de perfecționare a întregii vieți economice și sociale inițiat de partid, impun promovarea largă a metodelor și tehnicilor moderne de conducere, de organizare științifică a producției și a muncii. în acest cadru se înscrie, intre altele, acțiunea de pregătire a consultanților in problemele conducerii și organizării, ce se desfășoară in cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu". Despre rolul și activitatea acestei noi categorii de specialiști am discutat recent cu ing. VALERIE 
MARINESCU, director al Centrului de prelucrare automată a datelor și consultanță din ghiu“. cadrul Academiei „Ștefan Gheor-

— înainte de a aborda fondul 
problemei, socotim că ar fi utilă 
o succintă definiție a 
de consultant.

profesiei derne in rezolvarea problemelor majore de organizare și conducere.
— Spre deosebire de alte specialistul in consultanță problemele organizării și conducerii dispune de pregătirea și competența necesară pentru a investiga și identifica problemele referitoare biectivele. procedeele conducerii activității elabora spre uzul conducerii studiile corespunzătoare și a da asistență rea lor. sional datorită tre cele consultanță se detașează de procedeele rutiniere, oferind soluții mo-

profesii, pentru
la o-și metodele economice, a unitățiiacor- aplica- profe- extindereefectivă inPrin orizontul său larg, in continuă i confruntării cu realități din- mai diverse, specialistul in

— Deci. în mare, acesta este 
portret.ul-cadru al profesiei de 
consultant. Vă rugăm să insis
tați, totuși, asupra 
atribuții ce revin 
cialiști.

principalelor 
acestor spe

a! tematicii cursului oferă însușirii pregătirii necesare meniul științei conducerii : după absolvirea cursului, noii specialiști pot contribui direct la introducerea metodelor moderne de conducere și organizare specifice economiei noastre socialiste in unitățile tinde lucrează.Merită reținui faptul că, în programul de pregătire, se insistă asupra însușirii metodelor specifice activității de consultanță — metode de intervievare, colectare, interpretare și precum și a tale privind moderne de optimizarea studiul metodelor de muncă, programarea producției, cercetarea operațională, sistemul informațional și prelucrarea automată a datelor, marketing. 1

analiză a cunoștințelor asimilarea prognoză și relației

garanția ■ in do- : astfel,noii

datelor — fundamen- tehnicilor planificare, funcție-costuri.
— Datorită pregătirii care o capătă, specialistul in consultanță pentru problemele conducerii și organizării este, chemat să execute o analiză diagnostic de ansamblu in care să fie relevate cu claritate domeniile sau activitățile susceptibile a fi perfecționate și să propună conducerii. unității prioritățile de rezolvare a lor, ținind seama de inter- condiționările reciproce din cadrul sistemului. Pe această bază, sau la cererea conducerii, specialistul în consultanță inițiază și coordonează elaborarea unor studii și proiecte complexe ce vizează ansamblul activităților unei organizații economice sau părți ale acestora, asigurînd totală asistența’ tehnică necesară.Se. cuvine subliniat, pentru a nu trage unele concluzii greșite, privind posibilitățile de utilizare ale specialistului in consultanță, că a- cesta, prin formația sa. poate executa și proiecte cu caracter limitat, ce vizează introducerea unor metode și tehnici moderne de conducere și organizare. Mai mult decît atit, o bună utilizare a consultantului se poate obține și prin antrenarea lui la elaborarea unor analize și studii privind fundamentarea deciziilor de dezvoltare.

complexe pe
— Există domenii strict deli

mitate pentru care sînt pregătiți 
specialiști in consultantă ?— Consultanții in problemele conducerii și organizării sint pretutindeni deopotrivă de utili : in ministere, centrale și mari întreprinderi industriale, de transporturi și construcții, în administrația centrală și locală, in institute de cercetări șl proiectări etc. Apar concludente in acest sens proiectele de absolvență ale ultimei serii de consultanți — a eincea. Ele demonstrează că metodele și tehnicile însușite la curs pot fi aplicate cu succes, fie în organizarea activității în construcții și montaje siderurgice ori la acțiuni de gospodărire a apelor, in domeniul turismului sau in oricare alt domeniu de activitate și la orice nivel ierarhic.Tocmai în acest sens la recenta în- tilnire cu absolvenții Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea aplicării neîntirziate cunoștințelor dobindite in stitutului.electrică.

producă la numai două luni.
loan ERHAN

PICĂTURA DE CERNEAIĂ
pregătirea 

consultantă

din une- 
indreptă- 

nu in toate 
social este

ÎN ZIARUL DE AZI: — Din rindul căror specialiști 
sint selecționați viitorii consul
tanți in problemele conducerii 
și organizării ?

în practică a cadrul in-

n
Cei mai frumoși copaci...

9 EXPERIENȚA POZITIVĂ A UTILIZĂRII UNOR PUTER
NICE INSTRUMENTE ALE DEMOCRAȚIEI ECONOMICE 
însemnări despre activitatea consiliilor de control 
muncitoresc și comisiilor pe domenii din întreprin
deri 9 CEREȚI Șl VOM PUBLICA : NOUTĂȚI DIN ÎN- 
VĂȚĂMÎNT • ARGUMENTE PENTRU UN PROGRAM AL 
DEZVOLTĂRII ARTEI MONUMENTALE • REVISTA RE
VISTELOR : ADNOTĂRI LA RUBRICA „DEZBATERI" 

DIN REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"

în Bisoca — comună pierdută în creierii munților Buzăului — s-au aprins becurile electrice. Fapt obișnuit — este al 404-lea sat electrificat din județ. Obișnuit însă pentru cel care nu știe că odinioară drumurile pină aici erau anevoioase și lungi, că pină la cel mai apropiat tirg — Rimnicu-Sărat sau Beceni — localnicii osteneau aproape două zile, iar la urcuș, carul trebuia să fie tras de patru boi. Și iată, acum, cind peste creste se taie șosea modernă, bisocenii au primit un dar de preț : lumina...Poposind pe plaiurile Bi- socii, admirate de Odobescu sau Vlahuță, redate cu măiestrie pe pînză de Grigo- rescu sau Ștefan Popescu, o profesoară ne-a vorbit cu patos despre oameni, despre școală și dascălii ei. ..Multășcoală și dascălii ei. ..Multă vreme aici a existat o singură școală, cu ziduri groase din piatră și clase răcoroase. Un singur invătător încerca sâ învețe copiii din cele opt sate sâ descifreze slovele cărții. Astăzi, la Bisoca, a inceput construcția unei școli cu etaj. Numărul cadrelor didactice a ajunș la 30". Mă gin- desc la becurile aprinse aici. Pe calea undelor, televizorul și radioul vor mijloci contactul localnicilor cu personalitățile vieții politice, culturale și artistice, adăugind pe această cale luminii, cărții și învățăturii, noi lumini, noi valențe spiritualității bisocenilor....La bibliotecă, dintr-o curiozitate profesională, am rugat o bisoceancă să-mi spună care sînt cele mai citite cărți. Mi-a întins volumele lui Vlahuță și Odo-

bescu, ale căror titluri abia se mai distingeau, foiesc una din ele și mă opresc la cuvintele lui Odo- bescu, în care descria Bisoca : ..... Mari pietroaie sureși murgi, unele grămădite la un Ioc. ca vite adunate la repaus, altele risipite prin sub aceste muchii, Ia stingă, pămintul se in costișe și pripoare gradate, pină se jghiaburile mult. umbrite ale Rimnicului
turmele de livezi. Apoi, lăsa la vale cufunda in și Rimnice- lului". îmi amintesc că într-o zi, cind printre pietre se plantau stilpii spre Bisoca. am întilnit cițiva bătrîni urcind spre casă. Unul dintre ei și-a dat ranița jos din spate, și-a îndreptat mijlocul. a privit stilpul de oțel și beton din fața lui și a exclamat :— Oi trăi. oare, să văd șieu minunea asta ?Minunea avea să se după ce constructorii rețelelor electrice, prin ploaie și vini, amestecaseră printre falnicii stejari, printre pomii din livezile dealurilor și văilor cei mai frumoși copaci — copacii luminii.Dar pentru ca in acești pomi să „înflorească" lumina. constructorii au invins desimea pădurilor, prăpăstiile locurilor, tăria stîncilor, plantind stilpii și întinzind o rețea electrică de peste 20 de kilometri. Pe aceste locuri de piatră, oamenii s-au dovedit a fi mai tari decît piatra.

— De regulă, din rindul inginerilor și economiștilor ce dovedesc o bună pregătire de specialitate. Nivelul ridicat de cunoștințe al a- cestor participanți la programul de consultanță, precum și orizontul larg

— Presupunem că 
unui specialist in 
costă destul de mult societatea. 
Si totuși, realitățile 
le întreprinderi ne 
țese să afirmăm că 
cazurile acest efort

Lazâr BĂCIUCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

control muncitoresc prima jumătate a în care se găsesc

munică in termen cel mult 15 zile cind a fost emisă, arătarea motivelor.

și ștrand,

Asemenea trebuie cu de

cei ai unor co- nucleul de coti

și alte sectoa- lucru ? în rea- o nejustificată niștese

spune tovarășul Ni- directorul direcției produse alimentare Interior.

construcții-mon- poate vorbi i convergentă

ne aduce justifi- credeți dumnea- infiirițează mai

Trustul de i Timișoara se de acțiunea

de Ploiești, vin dinspre litoral, s-a sezon, un

să vă referiți la
unor co-

un spațiu,

cesecomenzi ? Este greu

DE LA POMUL LĂUDAT

lucrurile stau astfel : motoscutere și dubițe — de asemenea, pos-

Olteanu' (care 2—3 (doi-trei) nu controlau)... primea cite o mărfuri care, fiind nu presupun efort șise au numai nu au

' inaltă calificare, vitrine frigorifice, (utilaje de car» organizațiile comer- 2—3 posturi telefonice.

O VERS
Săpind. deunăzi, in punctul numit Dunga Bovinii, de unde sătenii din Jdioara, județul Timiș, scot argilă, țăranul cooperator Gheorghe Derbac a dat peste o ulcică plină cu monede vechi de argint. Anunțați, specialiștii de la Muzeul Banatului au stabilit că este un tezaur de o valoare deosebită și că monedele au fost bătute la Roma, înainte de cucerirea Daciei de către romani, flarea acestei constatări, peritorul ulcicăi s-a foarte : ,,O fi Banatul „fruncea", nu zic, dar cum fi ajuns monedele astea tocmai aici" ?întrebare la care nu punde nici specialiștii, dată.de pomană
Abia, am ajuns la cabana Be- 

jan, din frumoasa, pădure de 
lingă Deva, că ne-a și intim- 
pinat un om intre două virste, 
numai zimbet, numai satisfac
ție.

— Plăcut la dv. Si linișteeee...
— Cam prea multă 

N-avem clienți. Șeful 
a- plecat, iar pe la T.A.P.L. De
va, de 
plingă. 
subșef, 
serie-s

— Si
— Cam

nerea cabanei și a personalului 
costă de citeva. ori mai mult. 
De la început am pornit-o cu 
ttingul. N-ați văzut că pină și 
singurul panou-reclamă din 
pădure, in loc să indice caba
na. la stingă, o arată 
Mă mir că

Bine ar fi 
trebuie.

care aparținem, să
Eu am rămas și șef, și 
și ospătar. Dar de me- 

bucătar.
cam cit încasați pe zi ? 

2—3 poli, iar întreți-

invers ? 
ați cotit-o încoace, 
s-o coteasca și cine

I m...
| spectacolObservind. pe semne, că Casa de cultură din stațiune programul e cam „subțirel" (și așa este), lui Gheorghe Bogă- toiu, din Slănic-Moldova. i s-a năzărit să ofere el însuși •' un spectacol inedit celor veniți la Odihnă-și tratament. Dar nu solo, ci in duet, cu fratele său, Petre. După ce s-au „aghesmuit" toată ziua la un bufet, au pornit-o spre casă pe... 2 X 2 — 4 cărări. După ce au încheiat primul „act" cu alungarea soției și copilului din casă. în antract au scos toată mobila și lucrurile in curte, iar in actul al doilea au început să le taie cu toporul. Finalul spectacolului ..tăios" a fost mai puțin spectaculos, cortina s-a lăsat și pronunțat, cei doi tori s-au trezit din .. pedeapsă pe măsură. împărțită, firește, tot frățește !Au tras pe dreapta44 — viteză excesivă ; 

defecțiuni tehnice : 54 - 
cari interzise la domiciliu : 33 
— transport clandestin de 
furi și persoane ; 29 cu... 
fără... Cifrele reflectă o 
crostatistică îngrijorătoare 
tocmită, după un control 
vind circulația pe drumurile 
publice, de către organele de 
miliție gălățene. S-au aplicat, 
firește, sancțiuni, amenzi. In 
numai 3 zile au fost suspenda
te 21 permise de conducere, 
posesorii lor fiind nevoiți să 
tragă pe dreapta. Să se-ndrep- 
te Itoarea inversă de la SloboziaNici n-a apucat bine să oprească cisterna cu lapte numărul 31-IL-1158 in fața sei Georgetei Stanca din Slobozia, că trei saci, unul după altul, au și fost rostogoliți peste gard. în saci — roți de cașcaval. Prinsă cu... cașcavalu-n sac, G.S. a început să se bil- biie, care bilbîială a luat proporții după alte citeva întrebări privitoare la drumul cașcavalului de la fabrica de lactate din localitate dumneaei. Și astfel ciudata numărătoare

produse pină la a început inversă a celor împricinați : 2 (doi) șoferi — Gheorghe Mihai și Tudor Spiridon (care il transportau), 3 (trei) salariați — N. Frățilă, C. Nicolae, D. îl subtilizau), controlori (care Iar G.S.. cum .roată de cașcaval, cum o vindea. Cine o întreba. îi spunea că-i rămăsese de la o nuntă.— Și au fost multe nunți, adică... roți de cașcaval ?— Păi. pină acu’, vreo 50.Se pare că numărătoarea inversă nu s-a încheiat. După atitea „nunți", nu se cade să nu fie și-un praznic. Dar musai și cu vreun magazioner, și vreun paznic...

— Consiliile de control mun
citoresc asupra activității eco- 
nomico-sociale și comisiile pe 
domenii — care au luat ființă 
in baza hotăririlor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1972 
— au devenit o prezență activă, 
dinamică in unitățile economi
ce. Cum exercită organele și 
organizațiile de partid îndru
marea acestor organisme ob
ștești, astfel ca ele sa-și înde
plinească. intr-un mod cit mai 
eficient rolul ce le revine ?Deși perioada de cind au luat ființă consiliile de control muncitoresc și comisiile, pe domenii este destul de scurtă, se poate afirma că ele s-au și impus in marea majoritate a colectivelor. Eficiența activității lor se face simțită eu precădere in domeniul organizării superioare a producției și a muncii. Avind drept obiectiv principal adincirea și lărgirea democrației economice, deschiderea unor vaste posibilități de afirmare a inițiativei creatoare a oamenilor muncii. aceste organisme cuprind un activ larg de muncitori, ingineri, tehnicieni, nomiști. alți dețul Timiș toarele de transporturi. Organizațiile să le asigure să. S-a avut unei comisii să nu fie toți din aceeași secție sau dustriale misii pe bilite de al P.C.R., numărul lor este mai restrins. pindu-se. de exemplu, problemele de calitate cu cele de export, organizarea cu aprovizionarea etc. S-au creat condițiile unei activități efective și imediate prin aprobarea, de către organizațiile de partid, a unor programe de lucru trimestriale. Ni se pare bună metoda folosită in cele mai multe unități economice din județul nostru de a-i atrage pe președinții consiliilor de control muncitoresc și chiar pe misii pe domenii in ducere operativă.

— V-am ruga 
rezultatele acțiunilor 
misii din județ.— Este, desigur, greu să prezinți doar in citeva cuvinte eforturile rodnice ale majorității membrilor consiliilor de control și comisiilor pe domenii care, apreciindu-și învestitura cu toată seriozitatea, pun umărul la bunul mers al producției. M-aș opri, de aceea, asupra experienței de la Uzina mecanică Timișoara. în cursul primului trimestru al anului, colectivul de aici s-a bucurat de vizita secretarului general al partidului care, și cu acest prilej, a dăt o seamă de indicații prețioase privind mai buna organizare a procesului tehnologic, utilizarea, mai judicioasă.a .qapgută- ților șkiăiiprafețelor de prodndțȘțJe- xiȘtențȘ, In mori, firesc. Ja îndeplinirea upOf. asejțne'nea sarcțijf ~;pe că-rgi?. comitetul de partid le-a”mii!&ri;4 "ft?- ’ tr-un program de măsuri bine închegat — au fost antrenate și noile organisme obșlești. Comisiile pe domenii. în special comisia de organizare a producției, au acționat concret ca tehnologia de grup, introdusă in

eco- specialiști, care în ju- numără, numai în sec- industrie, construcții, circa 4 000 de cadre, de partid s-au străduit o componență judicioa- in vedere ca membriiatelier ; în unitățile mari s-au format toate problemele hotărirea plenarei pe cind
in- co- sta- C.C. mici, gru-

Convorbire cu ing. ILIE MORODAN, secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.secția de prelucrări mecanice, să se aplice fără întreruperi in producția curentă. Timp de săptămini întregi, membrii comisiei, alături de membrii comitetului de partid, ai conducerii administrative, de alți specialiști, au urmărit, pe baza unor sarcini precise. regruparea utilajelor, evitarea oricăror pierderi în procesul tehnologic.

întreprinderile cu sarcini de export și in 60 de unități beneficiare de investiții.Este foarte important ca organizațiile de partid să promoveze și iu activitatea consiliilor de control și comisiilor pe domenii un stil de lucru operativ, dinamic, incit acestea să nu aștepte doar să li se traseze sarcini. Tocmai preîntîmpinarea unor
însemnări despre activitatea consiliilor 

de control muncitoresc și comisiilor 
pe domenii din întreprinderi

La . taj chiar _a majorității comisiilor pe domenii pentru creșterea gradului de industrializare a construcțiilor de locuințe și social-culturale — condiție a îndeplinirii cincinalului in patru ani, cum s-a angajat consiliul de verificat, in iulie, stadiul ...____ __ „______construcții școlare, sprijinind, măsurile propuse, recuperarea rămîneri in urma. La fabrica ventul", consiliul de control muncitoresc și comisia pentru investiții și-au axat preocupările de moment pe realizarea înainte noilor capacități de tru plastifianți.
— Se poate

acest colectiv. Tot aici, a lunii noile prin unor „Sol-

lipsuri, acțiunea promptă și imediată, spiritul militant, combativ, exigent trebuie să caracterizeze modul de lucru al organismelor obștești din județ, să confere intervențiilor lor o inaltă calitate.
— Cum îndrumă Comitetul 

județean de partid Timiș orga
nizațiile de partid să extindă 
experiența pozitivă dobindită de 
consiliile de control muncitoresc 
și comisiile pe domenii ?— Pentru a facilita cunoașterea și

extinderea experienței pozitive a organizațiilor de partid în îndrumarea activității consiliilor de control și comisiilor pe domenii, ne-am piopus să organizăm intilniri periodice dc lucru cu secretarii de partid, cu președinții comitetelor oamenilor muncii și consiliilor de control muncitoresc, cu responsabilii comisiilor pe domenii — pe ramuri de activitate. Un prim schimb de experiență a avut loc in unitățile constructoare de mașini și sint în pregătire asemenea intilniri in industria ușoară și industria chimică din județ.Intensificarea activității consiliilor de control muncitoresc depinde, totodată, în mare măsură, de modul cum comitetele municipale și orășenești de partid vor ști să îndrume activitatea organizațiilor de partid din subordine. Orientăm comitetele de partid din întreprinderi să ceară comuniștilor care fac parte din a- ceste organisme să prezinte informări în adunările generale de partid cu privire la îndeplinirea sarcinilor Încredințate.Biroul comitetului județean partid iși propune să acționeze, eficient pentru popularizarea expej rienței dobindite de consiliile de control și comisiile pe domenii și, mai ales, pentru stabilirea unor noi programe de lucru, temeinic fundamentate. menite să aducă o contribuție importantă la depășirea angajamentelor pe acest an și pregătirea in bune condiții a producției anului viitor.
Maria BABOIAN

vorbi, așadar, 
despre o experiență evident po
zitivă acumulată de 
ga.nisme obștești...— Neîndoielnic. Dar tot devărat este că nu toate de partid știu să valorifice contribuția consiliilor de control muncitoresc și a comisiilor pe domenii, potențialul important de idei, inițiativă, capacitate creatoare, pe carfe-1 reprezintă. Nerealizarea in întregime a sarcinilor de export ale județului pe semestrul I, cit și unele întîrzieri înregistrate in domeniul investițiilor, datorită nerespectării termenelor de dare in funcțiune a noilor obiective și capacități de producție, sînt de natură să pună in mult mai mare măsură in atenția tuturor organizațiilor de partid — fapt subliniat și cu prilejul unei recente intilniri de lucru a biroului comitetului județean de partid cu activul din economie — orientarea ^consiliilor de control muncitoresc și a comisiilor pe domenii spre asemenea obiective majore ; cu alit mai.^nujt cu cit valorificarea condițiilor’’Existente permtre ca lunile august șî septembrie sartevi- nă luni,ale ritțnurilor inaltrț aie rezultatelor îilăSiime în realizarea, la toate prevederile, a planului de investiții pe 19'3. îndeplinirea acestor sarcini este înlesnită de analizele și controalele efectuate in ultimele săp- tămîni de colective ale consiliului județean de control muncitoresc în toate

Cititorii Ion loncscu. din comuna Bălțești- Prahova, Nicolae titanate din București. Ion Calaican din Brașov și alții ne-au solicitat lămuriri in legătură cu următoarele probleme : in ce termen se pot recupera, de către unități, pagubele produse de salariat! ; cum pot fi valorificate anumite drepturi izvorite din calitatea de angajat ; in ce termen se pot exercita căile de atac împotriva unor măsuri de sancționare. La aceste întrebări răspunde astăzi tovarășul Victor Schercr. procuror, șef de direcție in Procuratura Generală.Din prevederile noului Cod al muncii o importanța deosebită o au cele referitoare la stabilirea unor termene a căror neres- pectare duce fie la pierderea dreptului pentru unitățile socialiste de a recupera pagubele provocate de< salariat! ori de a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor de disciplină, fie a dreptului angajaților de a-și valorifica pretențiile bănești impotriva unităților in care lucrează sau la imposibilitatea de a se mai adresa organelor de jurisdicție a muncii cu plîngeri impotriva măsurilor ce le lezează interesele. Astfel, pagubele provocate u- nitătilor socialiste către angajați rește, dere care ter penal fi constatate decît cel mult 3 (trei) de la producerea în situația în care un angajat a primit o sumă de bani sau un bun la care nu avea dreptul sau a beneficiat de vreun serviciu nedatorat, constatarea unor astfel de fapte nu se poate face decît in termen de cel mult 1 (un) an de cînd a- cesta a beneficiat de sumele, bunurile sau serviciile necuvenite.

recupei area sumelor drept, a bunurilor restituite unor
Pentru pagubelor, a încasate fără contravalorii ce nu pot fiin natură sau a servicii nedatorate, u- nitatea este îndreptățită să emită o decizie de imputare. Această decizie sș dă împotriva salariatului în pă în interval de mult 60 de zile cind cel in drept emită decizia de putare a luat cunoștință de producerea pagubei; care, bineînțeles, trebuie să fi fost constatată in termenele mai sus arătate. Decizia de imputare se co-

Răspuns 
la întrebările 

cititorilor

de fi- in ve- faptele carac- nu

de da eu a termenului și organului . unde ea poate fi contestată. Precizăm că decizia de imputare poate fi executată numai după ce a fost comunicată, prevederi grijă respectate, conducerea unităților socialiste pentru a nu se ajunge la prejudicierea avutului obștesc, prin nerecuperarea u- nor debite. Dacă se omite a se da decizia în termenul de 60 zile sau se dă o decizie greșită, suma se impută celui care nu a luat la timpul prevăzut de lege măsura de imputare.La rîndul lor. anga- jații care au de valorificat pretenții bănești impotriva unităților socialiste adresa cu acțiune organele de ție a muncii men de cel (trei) ani de cind au suferit o pagubă sau de la data cind trebuia să li se acorde drepturile ce le pretind. în legătură cu aplicarea sanctiuni-

lor disciplinare, indiferent de natura abaterilor săvirșite de angajați. constatarea a- cestora și comunicarea sancțiunii, ce poate fi aplicată numai in urma unei cercetări prealabile obligatorii, trebuie făcute in cel mult 30 zile de la data cind cel in drept a o aplica a luat cunoștință de săvirșirea abaterii. Dacă insă de la data cind a fost săvîr- șită abaterea au trecut 6 (șase) luni, nu se mai poate aplica nici o sancțiune, indiferent de data cînd organele in drept a o aplica au luat cunoștință de e- xistența abaterii. Dispoziția de desfacere a contractului de muncă trebuie comunicată angajatului în termen de 5 (cinci) zile. ea producindu-și efectele numai după comunicare.Angajații nemulțumiți de măsurile luate impotriva lor de conducerile unităților socialiste se pot adresa cu contestații organelor de , jurisdicție a muncii în cel mult 30 de zile de la data comunicării actului cu care nu sint de acord, dacă există o obligație legală ca un anumit act să fie comunicat, sau de la data cînd cel interesat a luat cunoștință de măsura sau împrejurarea ce-1 îndreptățește a se plin- ge, dacă nu e vorba de un act ce se comunică potrivit, legii.în art. 177 din codul muncii se prevede că persoanele care pierdut I termenelesesizare a organelor de jurisdicție a muncii pot cere acestora — dacă, au motive temeinice — să fie repuse în termen. Repunerea in termen trebuie cerută în cel mult 15 zile de cînd a Încetat cauza care a făcut ca persoana să nu fi putut face sesizarea în termenul prevăzut de lege. Repunerea în termen, față dc prevederile acestui text, nu poate fi cerută deci t de angajat.

In apropierea Ploieștiului la Bucov — se află un mare frumos parc. unde locuitorii orașului, în aceste zile de august. iși petrec orelă lor libere, întreprinderea de alimentație publică locală a luat inițiativa ca in această zonă de agrement să deschidă un restaurant cu două terase, precum și un camping cu zeci de căsuțe confortabile. De asemenea, în diferite puncte ale parcului s-au amplasai ,)s.uf ei e>.eu răcoritoare și dife- rife''prepă'?'at8 culinare calde și refi. După- cum Șe'informează• jj.irectorul unității.;aminlite. țn- varășul Georgel Negru, la restaurantul din parc, pe terasele lui. consumatorii sint serviți de un personal calificat și politicos, cu preparate dintre cele mai variate, predominind cele cu specific prahovean.La propunerea cetățenilor, pe malul sting al riului Teleajen. aflat nu deDarte de parc, s-a deschis un ștrand. Alimentația publică locală a.amenajat și aici bufete și centre de răcoritoare. De asemenea,, a fost asigurată circulația între parc cu minicarurile.La numai 5 km pentru turiștii care Brașov și trec amenajat. în camping. Tot restaurant cu autoturiștilor campingul de in faptul că in imediata piere se află o stație unde iși pot. alimenta autoturismele și de unde iși pot procura o serie de piese și accesorii auto.Un alt loc de refugiu al ploieș- tenilor, in zilele de caniculă, este apropiata pădure Păulești. Aici. între stejari și fagi inalți și umbroși, funcționează renumitul han ..Prahova", construit intr-un stil arhitectonic specific plaiurilor prahovene. Și aici, cei care poposesc pentru o zi mai muite găsesc găzduire căsuțe confortabile, situate apropierea hanului, unde există și locuri de parcare a autoturismelor.

La început a fost „Unic". Sau, mai bine zis, acesta era numele primei, și la acea dată singurei, case de comenzi din Capitală, pentru desfacerea de produse alimentare. Dar nu a trebuit să treacă multă vreme pentru ca gospodinele să prețuiască avantajul de a li se aduce cumpărăturile direct acasă, fără timp pierdui prin magazine, fără efortul de a căra sacoșe grele. Un simplu telefon. Atit. Astfel că ..Unicul" n-a rămas... unic : a mai luat ființă o casă de comenzi — „Mercur" — și. in timpul din urmă. încă una „Titan". Deci, scriptic, gospodinele au la dispoziție trei case de comenzi. Dar practic ? Cu sprijinul comitetului municipal al femeilor am pus la cale un test : 20 de gospodine au fost, sau au încercat să fie. intr-una din zilele trecute, cliente ale selor de comenzi, comunicindu-ne, apoi, intiniplările prin care trecut.Așadar, de la douăzeci de telefoane. din .. diferite cartiere ale orașului, ș-au lansat apeluri către Casele de'Comenzi. Dar. la mai toate apelurile, Ta celălalt capăt al firului sfe auzea... „ocupat".— Am încercat o dală, de două ori, de zece ori. Tot ocupat. N-am mai avut răbdare și nici timp să insist. Am renunțat, ne spunea Sofia Pușcașii.Ca și dinsa. Maria Dirzu. Cecilia Cristea și altele, după ore intregi de stat cu telefonul in mină, au renunțat.— Este un nonsens — spuneau ele, pe bună dreptate — să-ți pierzi ore și chiar zile pentru a solicita instituții create anu- i ajuta să... economi-

mirieață..." Dacă nu izbutești prihzi legătura dimineața (lucru rar !). după-amiază degeaba mai dai tejpfon : mărfurile dc măfă ‘'cerCrc.i.., și de mare trebuință nu-'sft' mai află1* in rafturile casei de comenzi.Dacă insă ții neapărat să la binefacerile modernizării țului, atunci o jumătate de zi s-o petreci lingă telefon, laltă jumătate lingă tru că niciodată i ce reprezintă „in cursul dimineții"
apelezi corner- trebuie iar i sonerie, nu știi

se pot la jurisdic- în terra uit 3 la data

testează promptitudinea

caselor de comenzi

exis-
sa u in in

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

gospodi- fost și nu s-au celălalt
a- 
ai

20 de gospodine

Cabana motel „Piriul Rece" din masivul Bucegi

spre acest aici s-a deschis un terasă. Avantajul care poposesc la la km 5 constă și apro-PECO,

serviciile unei i me pentru a te sești timp.Totuși, printre ne participante citeva mai cele 20 de la test, au stăruitoare, care lăsat pină nu au auzit, la capăt al firului, vocea funcționarei care recepționează comenzile.— Vocea, nimic de zis. era plăcută și plină de solicitudine. Dar la unele din cereri funcționara răspundea politicos : „Nu avem !" în cele din urmă, din lista pregătită pentru comandă, rămîneau doar citeva articole. prea puține insă... ca să întrunească suma minimă — 80 lei — pentru admiterea comenzii.Din spusele mai multor gospodine, săptămîna împarte miercuri ocupate, slabă și joi, vineri și simbătă narea este bună, dar devin inaccesibile. Pină și zilele se impart, respectînd simetria săptămi- nii, in două, parcă pentru a confirma zicala : „Cine se scoală de di-

caselor de comenzi se in două : luni. marți, telefoanele nu sint atit de dar aprovizionarea e mai nu ți se oferă ce ai nevoie ;— aprovizio- telefoanele

sau „in cursul după-amiezii" formule obișnuite cu care ți se nunți... cînd vei primi ce comandat. Deci nu se prea poate vorbidespre o reală economie de timp. Dimpotrivă ! în acest caz nu poți ocoli întrebarea : cum s-a ajuns la o a- semenea denaturare a sensuluitenței caselor de comenzi ? Răspunsul ni-1 furnizează gospodinele înseși : ..Sint prea puține, au o capacitate redusă in raport cu cerințele".în fond, care este capacitatea a- cestor case ? Am făcut un calcul : in medie, ele pot satisface zilnic cam 500 de comenzi. 500, la citeva sute de mii de familii este, intr-adevăr, foarte puțin ! Cit noroc trebuie să ai ca să ajungi printre cei 500 !

Dar de ce nu se Înființează mai multe case de comenzi, de vreme ce este alila nevoie de ele ? La Direcția generală comercială a municipiului aflăm că, in curînd. in cartierul Bcr- ceni-Sud se va deschide o nouă casă. Vor fi. așadar, patru, iar capacitatea lor zilnică se va mări cu incă o sută-două de comenzi. Desigur, sporul se va face simțit, in mod pozitiv. Este evident insă că, și așa, tot este prea puțin.— Firesc ar fi ca in fiecare sector să existe cel puțin o casă de comenzi — afirmă tovarășul Marian Ungurea- nu, director la I.C.S. Comaliment — intreprinderea de care aparține casa de comenzi ..Unic". Aceasta ar îmbunătăți mu.lt. șe.ryjrea populației, iar livrarea . comeiiz'ilor ar înregistra lin plus d;e promptitudine. Gin- .diți-vă că. „in momeptul, de față. ■ noi ’ transportăm marfiMfi toate cartierele Bucureștiului. Or. distanțele mari dintre un client și altul ne fac, uneori. să intirziem livrarea comenzii la domiciliu, ceea cate reproșuri.— Atunci, de voastră că nu multe case de de pus in funcțiune o asemenea unitate ?— Deloc. Aș zice chiar că este mai ușor de pus la punct decil oricare alt gen de magazin. Vreo două săptămini ar fi de ajuns pentru a pune „pe roate" o casa— Mai precis, tru aceasta ?în primul oricum ar fi el gure păstrarea alimentelor) fără vitrine, firme cu neon sau alte accesorii specifice unui magazin obișnuit, fără vinzători de Niște dulapuri, citeva dispun claie) Este, cu aite cuvinte, unitatea comercială cea mai puțin pretențioasă, din punctul nostru de vedere.De vreme ce este atit de simplu organizat o casă de comenzi, care fie cauza faptului că reprezentan- comerțului bucureștean sint atit puțin receptivi la cerințele pu-
de să t'i cte blicului cumpărător și, indeosebi, ala femeilor, salariate, de a spori numărul și capacitatea acestor unități da servire modernă ?— Adevărata cauză este de ordin subiectiv, ne colac Blăjan, comerțului cu din Ministerul Comerțului Lipsa condițiilor materiale — aprovizionare, mijloace de transport, posturi telefonice etc. — nu poate fi invocată. încă din anul trecut, noi am dat sarcină Direcției generale comerciale a Capitalei să înființeze cel puțin cile o casă de comenzi în fiecare sector. Dar de atunci abia a luat ființă una singură. De ce in sectorul 5 s-a putut organiza și menține casa de comenzi „Mercur" re nu pot face același litate este vorba de reținere, dictată de inguste : tariful care pentru transportul mărfurilor la domiciliul clientului este calculat astfel incit casele de mai accesibile, Acest lucru nu rilor comerțului din București : comenzi, cifrele realizează vinzarea

comenzi să fie cit deci este moderat. )e place organizato- din unele sectoare in cazul caselor de de plan nu se maiușor și comod, doar prin unor foarte cerute, inițiativă !
Rezumind,marfă .este, sint, Spațiuturi telefonice — la fel; ceea ce lipsește insă, pentru ca numărul caselor de comenzi să fie cel corespunzător cerințelor, este receptivitatea la nevoile cetățenilor. Receptivitatea deci este un ..sortiment" de a cărui lipsă — in acest domeniu — ar trebui să se ocupe îndeaproape atit organele superioare pe linie comercială, cit și municipalitatea însăși.
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(Urmare din pag. I)Tn continuarea anchetei noastre in legătură cu activitatea desfășurată de furnizorii de utilaje tehnologice pentru recuperarea restantelor și respectarea obligațiilor asumate prin contracte. astăzi ne oprim la întreprinderea ..23 August" din București. Discutăm cu ing. Constantin Dumitru, șeful serviciului programarea producției.
— Aveți restanțe față de o serie de șantiere ale in

dustriei materialelor de 
construcții, chimiei și me
talurgiei. Vă rugăm să 
precizați modul concret de 
acțiune pentru recuperarea 
lor grabnică.— Comuniștii, fiecare salariat și cadru de conducere din sectoarele de producție au luat cunoștință de obligațiile ce le revin pentru recuperarea ră- minerilor în urmă în execuția unor utilaje. Cu prilejul unei analize recente. pe baza consultării nemijlocite a tuturor comuniștilor. au fost făcute numeroase propuneri concrete. care vizează, cu precădere. sporirea randamentelor mașinilor si utilajelor, mai buna folosire a suprafețelor de producție. întărirea disciplinei în muncă. Pe baza acestor propuneri. în perioada 1—4 august s-a reorganizat în totalitate secția de ansam- ble sudate unde, prin redistribuirea utilajelor, s-au cistigat importante suprafețe de producție. O importanță hotărîtoare o va avea, de asemenea, darea în funcțiune. încă în cursul acestei luni, a secției d° utilaje de serie mină, preș» și compresoare, care va

cu aparatul fotografic pe ȘANTIERELE ÎNTREPRINDERII „vulcan": Constructorii acționează pentru recuperarea restanțelor

Din planul de investiții în curs de materializare la întreprinderea ,.Vulcan" din Capitală mai sint de finalizat numeroase lucrări. Punerea in funcțiune a noilor capacități echivalează cu un spor de 5 200 tone produse pe an. Cum acționează beneficiarul și constructorul — I.C.S.I.M. — pentru recuperarea ră- mînerilor în urmă de la aceste lucrări ? In semestrul trecut, aici s-a

cum se asigură furajele necesare animalelor în timpul iernii
Cositul tinetelor naturale și al trifolienelor este una 

din acțiunile importante desfășurate in aceste zile in 
agricultură. In cele mai multe unități agricole de stat 
și cooperatiste se urmărește asigurarea furajelor în can
tități Îndestulătoare pentru hrana animalelor pe timp 
de iarnă. Totuși, la IO august, potrivit datelor furnizate 
de minister, mai erau de cosit 150 000 ha finețe natu
rale și trifoliene. Ce se face pentru ca iarba de pe 
aceste terenuri să se transforme in fin ? lată ce ne rela
tează corespondenții noștri.

FINUL —LA ADĂPOST
DE INTEMPERII

Acum, după ce lucrările de recoltare a griului au fost încheiate, eforturile cooperatorilor din județul Bacău sint concentrate spre strin- gerea și depozitarea în condiții cît mai bune a furajelor. Pînă la această dată, cele 10 000 hectare finețe naturale au fost cosite, iar la trifoliene s-a efectuat și coasa a doua, în cooperativele agricole din comunele Traian, Săucești, Nicolae Băl- cescu, Măgirești și în multe alte unități a fost adunată aproape întreaga recoltă de finuri. La Măgirești, bunăoară, sute de cooperatori lucrau pe cimp la adunatul finului de pe ultimele suprafețe cosite. Ing. Laurențiu Popescu ne spunea că au și fost depozitate in stoguri aproape 300 tone fm. Trifolienele care nu au putut fi uscate in condiții optime au fost insilozate. Zilele a- cestea a început și cea de-a treia coasă la trifoliene. Activitate inten
ta pentru stringerea furajelor am

duce la dublarea actualelor posibilități tehnice, de realizare a produselor. Aici am și început să montăm primele utilaje din cele 160 care vor fi amplasate in incinta halei.Pentru realizarea exemplară a urgențelor acestei luni — compresoarele pen-

mitru Răducanu- se ocupă de executarea, pentru prima dată in țară, a unui arbore cotit lung de 6 metri, care pînă acum se aducea din import. Rezolvarea tehnică a acestei probleme va face sigură recuperarea întîrzierii pînă la sfîrșitul acestși luni. Tot pentru asigurarea li

căre apar și măsurile operative ce se impun pentru înlăturarea lor.
— Ce noutăți de ultimă 

oră transmiteți beneficia
rilor de utilaje tehnolo
gice ?— Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor curente

Mobilizare a eforturilor 
la uzinele „23 August" ~ 

București pentru onorarea 
la timp a comenzilor

tru Brazi, subansainblele presă pentru Fabrica de PAL din Pitești, utilajele restante pentru Fabrica de ciment din Bîrsești — a fost creat un comandament special care urmărește în permanență stadiul realizării zilnice a fiecărei comenzi în parte. Așa. bunăoară, pentru finalizarea compresoarelor destinate Combinatului pe- trochimic-Brazi, un colectiv condus de ing. Paul Blaier și tehnicianul Du-

vrării la termen a compresoarelor, a fost stabilit un colectiv de muncitori care se ocupă de executarea recipienților sub presiune. Execuția unor comenzi mai ușoare a fost preluată de alte sectoare de producție din uzină, care dispun de un surplus de capacitate. Zilnic analizăm cu fiecare cadru tehnic. care răspunde de realizarea unor utilaje, stadiul in care se găsește fiecare comandă, greutățile

de producție, prima decadă a lunii august a constituit pentru noi o etapă de adevărate recorduri in recuperarea unor restante în livrarea utilajelor și expedierea in avans a altora. La începutul acestei luni, de pildă, restanțele față de Fabrica de ciment din Birsești însumau 270 tone. In numai o săptămină am reușit să recuperăm 170 tone utilaje, care au și fost expediate beneficiari

realizat 25.5 la sută din planul a- nual al investiției și 14,4 la sută din sarcina de construcții-montaj. am reținut de la Marin Sora, secretarul comitetului de partid din uzină. Mo- bilizîndu-și forțele, cum. a demonstrat-o in ultima decadă, constructorul poate să recupereze pină la sfir- șitul anului o rriare parte din restanțe. Pentru a-1 ajuta, beneficiarul a preluat montajul utilajelor de la

intilnit și in comunele Sascut, Or- beni. Parineea.Dar in vreme ce în majoritatea unităților din județ se muncește cu sirg pentru a asigura hrana animalelor. la Tg. Trotuș, Pirjol și in alte citeva cooperative agricole, această treabă nu se bucură de atenția cuvenită. Așa se explică că la Pirjol mai sint și acum peste 100 hectare finețe naturale in care nu s-a intrat încă cu coasa. Mari suprafețe de finețe nerecoltate există și in comunele Tg. Trotuș. Blăgești, Be- rești-Tazlău. La Sănduleni, in pofida situației roze prezentate de conducerea unității la organele județene, pe întinse suprafețe iarba s-a uscat in picioare, iar acolo unde a fost cosită zace de săptămini de zile neadunată. Tn unele unități sint neglijate chiar și trifolienele. La Gura Văii, Roșiori, Berești-Tazlău coasa a doua n-a fost efectuată pe mari suprafețe.întrucît vremea se menține deosebit de favorabilă stringerii finurilor. este necesar să se ia măsuri operative de folosire in acest scop a fiecărei zile. Numai în felul acesta se va putea asigura recoltarea și depozitarea întregii cantități de furaje necesare pe timp de iarnă.
Gh. BALTA 

o serie de obiective, iar prin muncă patriotică s-a asigurat crearea frontului de lucru pentru constructor. In același scop, circa 30 de muncitori calificați au fost repartizați să lucreze la investiții.La rîndul său, I.C.S.I.M. a acționat mai energic pe șantier : in ultima decadă, el a realizat cu sută Ia sută mai mult decit în aceeași decadă a lunii precedente. S-a anga

COVASNA

ROADELE 
MĂSURILOR 

STIMULATIVE
Cooperativele agricole din județul Covasna au efective mari de bovine și ovine, in a căror alimentație furajele de volum ocupă un rol important. In vederea sporirii producției de lapte, la indicația comitetului județean de partid, in cele mai multe unități. agricole se acordă o atenție deosebită asigurării furajelor. Folosirea pe scară largă a retribuirii cooperatorilor prin acord global, cit și măsurile luate de conducerea . superioară de partid și de stat pentru dezvoltarea zootehniei prin creșterea prețurilor de contractare la animale au avut efecte deosebit de stimulative in grăbirea co- sirii fin'cțelor naturale, in asigurarea unor producții de fin sporite și de calitate superioară. Coop-ttalicele agricole Botoșneu. Sinzieni. Tu- ria. Ojdula au reușit să cosească fi- nețele in întregime. In majoritatea cooperativelor, paralel cu cositul s-a acordat o atenție deosebită și adă- postirii finului. La cooperativa agricolă Sinzieni s-a cosit și s-a depozitat finul de pe 700 ha. „Vom avea, față de anul trecut, mai mult cu cel puțin 500 tone fin și peste 500 tone semisiloz" — ne spunea inginerul- jef al cooperativei, Molnăr JozseL 

lor. Pînă cel tirziu la 20 august vom recupera integral restanțele la acest important obiectiv. Mai mult, in această săptămină am livrat în avans 60 tone utilaje pentru furnalul nr. 4 de la Combinatul siderurgic Galați, 60 tone părți specifice rezervor sferic pentru Combinatul petrochimic din Pitești, 3 oale de turnare pentru noua o- țelărie din Tirgoviște. Cu toate aceste eforturi depuse de colectivul nostru trebuie să arătăm că volumul restanțelor la utilaje complexe se menține încă la un nivel destul de ridicat —- circa 500 de tone. Asupra lor este concentrată însă întreaga noastră atenție. Faptul că in decurs de numai 7 zile am reușit să recuperăm un volum important de utilaje restante constituie o dovadă că chemarea secretarului general al partidului a stîrnit în mijlocul colectivului nostru un puternic ecou.Totul depinde în exclusivitate de noi, pentru livrarea la timp a utilajelor. Dispunem de baza tehnică și materială necesară desfășurării normale a procesului de producție. O singură problemă rămîne în continuare deschisă. Este vorba de cele 1 100 tone de utilaje cauper pentru furnalul nr. 4 de la Combinatul siderurgic din Galați, cu termen de livrare in acest an. la care întîmpi- năm greutăți. în sensul că nici pînă la această dată, Institutul de proiectări metalurgice nu ne-a pus la dispoziție documentația tehnică.
C. DUMITRU

jat sâ întețească acest ritm de muncă. A dublat numărul de zidari și fierari-betoniști, a triplat numărul de dulgheri și a adus pe șantier încă două buldozere și două basculante. Urmare a măsurilor întreprinse : recent s-a dat in funcțiune stația de oxigen (în fotografia nr. 1) : urmează în această lună să mai fie predat castelul de apă pentru alimentarea uzinei, obiectiv aflat a-

Dar sint și cooperative agricole ca Brăduți, Baraolt, Aita Seacă, unde s-a creat un mare decalaj intre recoltarea, transportul și depozitarea finului, fapt care ar putea să influențeze în mod negativ calitatea acestui furaj. De asemenea, a înlirziat coasa a doua la leguminoasele perene. De exemplu, la cooperativa din Baraolt din cele 333 de hectare trifoliene s-au recoltat doar 25 de hectare ; la Biborțeni, din 1511 de ha nu s-a cosit nici un hectai- ; ia Belin, doar 10 ha din cele 150. După un calcul, cu cositoarele mecanice existente în județ, intr-o oră se pot recolta peste 65 ha lucerna și trifoi. ceea ce înseamnă că a doua coasă a leguminoaselor perene pe toată suprafața cultivată se poate termina in mai puțin de 10 zile. Pentru aceasta se cere ca mijloacele mecanice să fie folosite la întreaga lor capacitate de lucru.
TUMORI Geza

SECERIȘUL-PE ULTIMELE SUPRAFEȚE
Tn ultimele zile, in județele si-, tuate în centrul și nordul țării s-a lucrat intens, cu toate forțele mecanice și manuale pentru încheierea recoltării griului. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, pină in ziua de 10 august a.c. secerișul s-a încheiat în întreprinderile agricole de stat, iar in coopera

în atenția forurilor_ în drepd 
0 propunere judicioasă
Cu prilejul unei recente anchete pe șantierul instalației de dimetil- tereftalat de la Combinatul petrochimic din Brazi, am notat o interesantă propunere. Despre ce este vorba ? Pe mai toate șantierele de investiții se montează mari cantități de utilaje de tipul vaselor și recipientelor la care, conform normelor in vigoare, trebuie efectuate numeroase revizii și încercări de presiune. Aceste probe se fac, de regulă, pe șantier, in prezența unui inspector delegat de I.S.C.I.R. (Inspectoratul de Stat pentru controlul instalațiilor și recipienților sub presiune).— Experiența de pînă acum — ne-a spus ing. Gheorghe Dăscălescu, diriginte coordonator al șantierului instalației de DMT din Brazi — a demonstrat că. practic, la majoritatea unor asemenea tipuri de utilaje, cu prilejul efectuării probelor prevăzute, se constată o serie de defecțiuni, cele, mai multe, dintre ele minore, fără consecințe asupra funcționării normale a instalațiilor, care ar putea fi înlăturate pe loc și operativ de specialiștii noștri. Normativele I.S.C.I.R. precizează însă că toate remedierile trebuie făcute numai de reprezentanții întreprinderii care au executat utilajul. Asta înseamnă că pentru a remedia o defecțiune minoră, semnalată la Oradea la un utilaj livrat de o uzină bucu- reșteană, trebuie să se deplaseze special pină acolo o echipă de muncitori. Consecințele se măsoară nu numai prin cheltuielile făcute cu deplasarea, unor asemenea echipe, ci. mai ales, prin pierderea unor zile prețioase la montajul utilajelor, hotăritoare pentru punerea la timp in funcțiune a instalațiilor.— Care ar fi soluția ?— Modul in care am procedat in relațiile noastre cu principalul furnizor de utilaje — întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești — ne îndreptățește să afirmăm că ar fi un ciștig evident de timp dacă toate areste probe și încercări de presiune s-arțjefectua de către reprezentanții I.S.C.I.R. direct la furnizorii de utilaje. Procedind astfel, orice remediere poate fi făcută pe loc, in mod operativ, astfel ca pe șantier să sosească numai utilaje gala verificate și. deci, posibil de montat imediat. Pentru noi, o asemenea înțelegere între furnizor și I.S.C.I.R. a înseninat, practic, una din măsurile de bază pe care s-a fundamentat angajamentul de punere în funcțiune a instalației de DMT cu 45 de zile mai devreme.Așteptăm un răspuns, concis, la obiect — pe care 11 vom publica în ziar — din partea I.S.C.I.R. și a furnizorilor de asemenea utilaje.

D. CONSTANTIN

proape de stadiul final al execuției (fotografia nr. 2) : cu 10 zile mai repede față de termenul de recuperare se vor încheia lucrările de la centrala de. ventilație pentru încălzirea secțiilor de fabricație, și unde, acum, echipa de zidari a lui Gheor- ghe Marin realizează ultimele finisaje (fotografia nr. 3). La extinderea turnătoriei de fontă există insă

HUNEDOARA

PE PAJIȘTILE DE MUNTE 
ÎNCĂ NU AU APĂRUT

COSAȘIIîn aceste zile, cooperatorii din județul Hunedoara dau o adevărată bătălie pentru a pune Ia adăpost cît mai repede producția de furaje. Pină în prezent, din totalul de 33 000 ha cu finețe naturale de care dispun Cooperativele agricole, s-au recoltat 23 000 de hectare. Bune rezultate au fost obținute îndeosebi în cooperativele agricole Ilia. Deva. Simeria .și altele. La cooperativa agricolă din Deva, de exemplu, s-a executat coasa a doua pe toate cele 205 ha cu trifoi și lucernă, precum și coasa întîi pe 100 ha cu finețe naturale. Pină acum au fost depozitate 900 tone de furaje și, după cum spunea

tivele agricole s-a efectuat in proporție de 97 la sută din suprafața cultivată. în total au mai rămas de recoltat aproximativ 58 000 hectare cu griu, localizate îndeosebi in zone de deal și submontane. Tn prezent, eforturile lucrătorilor din agricultură se îndreaptă spre executarea lu

mari întirzieri : crearea frontului de. lucru a început aici abia de cu- rind (fotografia nr. 4). Totuși, constructorul s-a angajat ca la turnarea fundațiilor de la noua turnătorie de fontă să organizeze lucrul in două schimburi.
S. UT ANFoto : S. Cristian

inginerul-șef. Ion Barbu, se vor în- siloza. în continuare, încă aproape 300 tone furaje.Cu toate realizările bune, există cooperative agricole unde ritmul recoltării, transportării și depozitării furajelor este nesatisfăcător. Tn zonele submontane din partea Hațegului și Hunedoarei, recoltatul fînețe- lor naturale se desfășoară anevoios. In cooperativele agricole Sarmizege- tusa. Pui, Riu de Mori ș.a., .această lucrare s-a efectuat numai în proporție de 50—70 la sută. Spre aceste zone este îndreptată in prezent a- tenția cadrelor din unitățile agricole. In acest scop, vor fi concentrate mai multe forțe la recoltatul și în- silozatul furajelor, incit producția din anul acesta să ajungă in depozite cit mai repede. Pentru reușita acestei acțiuni au fost întocmite programe concrete de lucru în fiecare unitate agricolă, care vizează valorificarea la maximum a timpului bun de lucru și utilizarea cu randamente superioare atit a forței umane, cit și a mașinilor.
Sabin IONESCU

crărilor de eliberare a terenului, intensificarea arăturilor de vară, fertilizarea terenului, recoltarea inului, legumelor și altor produse de sezon. Concomitent cu executarea acestor lucrări, trebuie urgentate pregătirile pentru depozitarea in condiții corespunzătoare a recoltelor toamnei.

• Stabilirea unui program precis și, mai ales, mobilizator pentru terminarea tuturor lucrărilor de finisaj.
UN ADEVĂR ELEMENTAR : 
RESTANȚELE LA LIVRĂRI 

GENEREAZĂ TERMENE 
RESTANTEPină nu demult, pe șantierul Fabricii de PAL din Bistrița, stocul de utilaje atinsese un volum deloc neglijabil : 6(10 tone. Mai îngrijorătoare decit această restanță și, implicit, răminere in urmă, era insă constatarea că. in pofida unor prime măsuri de redresare a situației, ritmul de lucru continua să se situeze cu mult sub nivelul cerințelor și al prevederilor de plan.In primele zile ale acestei luni, ca răspuns Ia înflăcărată chemare a secretarului general al partidului nostru, constructorul și beneficiarul. in strinsă colaborare cu organele locale de partid, au trecut Ia acțiune. Direcția principală: concentrarea tuturor forțelor in vederea grăbirii ritmului de montaj tehnologic. Conducerea noii fabrici a organizat echipe proprii de montori și instalatori. din care fac parte peste 120 de muncitori. Alături de coleețivul Trustului de instalații și montaj din Brașov. și el completat cu cadre avi nd o bogată experiență de șantier, aceștia sint prezenți in permanență la executarea tuturor lucrărilor de montaj, la reglarea instalațiilor, la lucrările de vopsitorie.Schimbările în bine sint. vizibile de la o zi la alta. Stocul de utilaje a

Sporirea 

vitezei 

de montaj

fost diminuat la mai puțin de 80 tone. In pofida efortului intens depus oină in prezent, concluzia generală este ca se poate face mult mai mult. Cu condiția ea organizarea muncii să; fie îmbunătățită la toate punctele ■ de lucru. Se mai irosește incă destul timp fără rost, absențele nemotivate și întreruperea lucrului n-au fost pe deplin curmate. O stare de fapte care trebuie să dea serios de gindit conducerii șantierului, organizației sale de partid, fiecărui comunist. De altfel. aceste neajunsuri sint cunoscute aici îndeaproape, iar măsurile* vizind întărirea ordinii și disciplinei pe! întreg perimetrul șantierului, despre care ne-au vorbit atit maistrul Teodor Boitiș. cît și tov. Augustin Munteanu. inginer-șef al șantierului de instalații-montaj, constituie, j un prim și important pas spre normalizarea lucrurilor și Ia acest capitol.— începerea cit mai grabnică a probelor tehnologice la toate! instalațiile fabricii este condiționată de primirea in întregime a utilajelor tehnologice necesare, ne-a precizat tov. Belă Gorgenyi. inginerul șef al combinatului de prelucrare a lemnului. La această oră sintem serios îngrijorați de tăcerea inexplicabilă a unor furnizori restanțieri de mai multe luni.Sa-i numim. In primul rind. este vorba de întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Filiași cu o „datorie" neonorată de 14 reductoare cu motor electric. Nu mai puțin importantă este și înțelegerea de care pot da dovadă alți doi furnizori, aflați in aceeași postură : întreprinderea de utilaje și piese <te schimb din Reghin și întreprinderea de construcții și reparații <le utilaje din Capitală. Pentru toți acești furnizori trebuie să devină limpede că orice întirziere împiedică străduințele constructorilor și beneficiarului de a se grăbi cit mai mult posibil data intrării in producție a acestui obiectiv.
CÎND DOUĂ MINISTERE 
SE INVITĂ RECIPROC...In momentul de față, majoritatea utilajelor din atelierele de mecanică ușoară, mecanică grea, sculărie ale noii Fabrici de mașini-unelte din Bacău au început să funcționeze, Ing. Vasile Talpă, directorul fabricii, a- preciază că sint create suficiente condiții pentru respectarea termenului planificat de punere in funcțiune.• Cu o precizare însă : ca toate u- tilajele tehnologice restante sâ ne fie predate în timp util, adică in zilele următoare, iar constructorul. Trustul de construcții industriale din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, să intensifice ritmul de montaj — ne-a spus interlocutorul.Paradoxal, nelivrarea utilajelor nu se datorează intîrzierilor in execuția lor. Ele există atit la I.P.R.U.C. din Făgăraș, cit și intr-o serie de unități din industria ușoară, de unde trebuiau expediate, potrivit planului de redistribuire stabilit, dar cele două ministere în cauză — Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare — nu au luat incă nici o hotărîre în acest sens. De ce ? întrebarea nu are deocamdată răspuns.La rîndul său, constructorul și-a neglijat inexplicabil obligațiile ce-i revin. Din 21 de poduri rulante ce urmau să intre pină acum în exploatare, numai 5 întrunesc a- ceastă condiție. Celelalte, ori nu sint montate, ori prezintă serioase defecțiuni, care le fac inutilizabile. Mai mult, cu toate că nu a terminat toate lucrările de construcții-montaj, constructorul și-a retras cea mai mare parte din forțele aflate pe a- cest șantier. De ce ? Din nou o întrebare fără răspuns.Pină la termenul de punere in funcțiune a noii fabrici (30 septembrie a.c.) au mai rămas 7 săptămini. O perioada de timp in care se poate schimba fundamental situația actuală, cu condiția ca Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare, precum și constructorul să ia măsuri operative pentru soluționarea problemelor aflate in suspensie.
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Cereți și vom publica
NOUTĂȚI DIN IWĂȚĂMlNT

Publicăm astăzi, la cererea cititorilor rubricii noastre, precizările Direcției învățămintului superior și a cercetării științifice din Ministerul Educației și învățămintului cu privire la
Cum și cînd se va desfășura în acest an concursul 
de admitere în școlile de specializare postliceală ?Concursul de admitere in școlile de specializare postliceală. cursuri de zi, serale și fără frecvență, destinate să pregătească absolvenți ai învățămintului liceal de cultură generală. in vederea exercitării unor activități tehnice sau social-cult tiraje, se desfășoară intre 10—15 septembrie pentru toate locurile planificate. Concursul este unitar pentru toți candidații, admiterea făcindu-se, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare specialitate. In ordinea descrescin- dă a mediilor obținute.Informații detaliate cu privire la rețeaua acestor școli, specialitățile la care se instituie concurs de admitere și probele de concurs la fiecare specialitate sini cuprinse in ..îndrumătorul pentru admiterea in școlile de specializare postliceală 1973“ a cărui difuzare se va face prin rețeaua de difuzare a presei, în următoarele zile.Se pot prezenta la concursul de admitere in școlile de specializare postliceală absolvenți cu diplomă de bacalaureat (sau maturitate) ai liceelor de cultură generală sau ai fostelor școli medii de cultură generală. absolvenți cu examen de bacalaureat ai fostelor licee teoretice, precum și absolvenți cu diplomă (certificat) ai altor școli care au fost echivalate de Ministerul Educației și învățămintului.înscrierea candidaților la concursul de admitere se efectuează ia
cinema

• Infailibilul Raffles : SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bilete 
4678): 20.13 (4670). LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18.30: 21. Ia 
grădină — 30.15. CAPITOL — 9.30: 
11,45; 14: 16,15; 18,30; 20.45, la gră
dină — 20.
• Urmărire la Amsterdam : SCA
LA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30: 16; 
18.30; 21. la grădină — 20. STA
DIONUL DINAMO — 20.
< Distratul : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18.30: 21. FESTIVAL — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18,30; 21, la grădină —
19,45.

? Fantoma lui Barbă Neagră :
AVORIT — 9.15; 11.30: 13.45; 16; 

18,15; 20.30. MELODIA — 9: 11,15: 
13.30; 16; 18.30: 20.45. MODERN — 
8.30: 11: 13,30; 16; .18,30: 21, la gră
dină — 241.
o Pe aripile vtntului : CENTRAL 
— 10: 14,30: 19.
q Ordonanța Selmenko : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30;
20.45.

„Specialistul 

in consultanță44 
(Urmare din pag. I)pe deplin finalizat. In mai mul

te rinduri am constatat că spe
cialiștii iu consultantă nu sint 
utilizați pe măsura randamentu
lui scontat : unii dintre ei nu 
au reușit să finalizeze nici cel 
puțin proiectul cu care au ab
solvit. cursurile. De altfel, exem
ple in acest sens au constituit 
tema unor articole publicate in 
coloanele „Scinteii". Care sint, 
după opinia dv.. cauzele acestei 
stări de lucruri ?— Fără a generaliza, cred că principala cauză o constituie inerția unor cadre de conducere din întreprinderi sau centrale. Noi înșine am putut constata o anumită reticență din partea acestora față de nou. pornită din temerea de a nu fi obligați, prin adoptarea noilor metode și tehnici de organizare și conducere, să renunțe la modul de lucru cu care s-au deprins și care este, evident, mai comod, deși apare, pe zi ce trece, tot mai ineficient in condițiile actuale ! Așa se face că după întoarcerea de la perfecționare, unii dintre proaspeții consultanți sint împinși spre o muncă rutinieră, fără orizont — deși trimiterea specialiștilor la aceste cursuri este însoțită întotdeauna de avize favorabile și de angajamente ferme din partea conducerilor unităților respective că va fi fructificat bagajul de cunoștințe insușit. Se simte nevoia elaborării unui sistem de urmărire riguroasă, in fiecare întreprindere, a eficienței practice a activității de ridicare a pregătirii cadrelor. Cred că se va putea vorbi intr-adevăr de valorificarea deplină a cunoștințelor acumulate numai atunci cînd cei întorși de la perfecționare vor fi obligați și ajutați, in același timp, să-și pună in valoare studiile întreprinse, să devină ei înșiși promotori perseverenți ai noului.

— Propunerile dv. vizează, de 
fapt, eficiența activității de per
fecționare in ansamblul ei, des
fășurată prin multiple^ forme. 
Vă rugăm să vă referiți insă la 
specialistul in consultantă.— în actuala etapă, cind numărul consultanților este incă destul de restrîns, o mai bună folosire a acestora s-ar putea obține, după părerea mea. prin concentrarea lor la nivelul centralelor, ministerelor, institutelor de proiectări, in compartimente de sine stătătoare, care să participe la elaborarea unor proiecte complexe de organizare pentru unitățile productive existente sau cele viitoare. O experiență pozitivă a acumulat, in acest sens Ministerul Construcțiilor Industriale, care a procedat la reunirea consultanților de care dispune momentan in cadrul Centrului de organizare și calcul unde au posibilitatea să desfășoare o activitate rodnică, laborioasă, cu efecte economice apreciabile.Cert este faptul că folosirea specialiștilor în consultanță nu poate fi lăsată la voia hazardului sau intimplării. Pregătirea lor implică pentru societatea noastră un mare efort financiar. Și, ca din orice investiție, trebuie să culegem și in acest domeniu, neintirziat, roadele «contate. 

secretariatele școlilor respective, incepind cu data de 3 septembrie și incheindu-se în după-amiaza zilei de 8 septembrie. La secretariatul fiecărei școli se vor afișa numărul de locuri și situația zilnică a înscrierilor. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere tip, in care vor indica specialitatea la care doresc să susțină concursul de admitere. Cererii de înscriere i se vor anexa certificatul de naștere in copie legalizată, diploma de bacalaureat sau diploma de maturitate pentru absolvenții liceelor și școlilor medii de cultură generală, diploma de bacalaureat pentru absolvenții fostelor licee teoretice, diploma (certificat) de absolvire a altor școli care au fost echivalate de Ministerul Educației și învățămintului cu liceul (cu dreptul de a continua studiile in invățămintul superior), certificatul de sănătate eliberat după data de 15 august de policlinica de care aparține candidatul.Concursul de admitere e precedat de examinarea medicală a candidaților. care se va efectua cu 1—3 zile înaintea începerii probelor scrise.Probele pentru concursul de admitere in școlile de specializare postliceală și obiectele stabilite pentru fiecare specialitate sint prezentate in ..îndrumătorul pentru admiterea în școlile de specializare postliceală 1973“.Ordinea desfășurării probelor și
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
a Florentiner nr. 73 : DOINA — 
11; 13; 15,30; 18; 20.30.
• Cartea junglei : EXCELSIOR — 
9- 11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
$ Dragostea Începe vineri : BU- 
ZEȘTI — 9: 11.30: 13.45: 16: 18.15;
20.30, la grădină — 20,15. GLORIA
— 9; 11,15: 13.30: 16: 18.15; 20.30, 
GRADINA SELECT - 20.
a Neamul Șolmăreștilor : POPU
LAR — 16: 19.
A Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9.15—18,45 in conti
nuare.
O Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,30.
A Prințesa — 10: 12: 14: 16.30;
18.30, Maria Stuart — 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Un om in sălbăticie : GRIVITA
— 8,45; 1 1.15: 13.30: 15.45; 18.15:
20.30, TOMIS — 9; 11.15; 13.30; 
15.45: 18.15; 20.30. la grădină — 20. 
A Tu, eu și micul Paris : GIU- 
1.EȘTI — 15.30; 18: 20.30.
A Jucătorul : COTROCENI —
15.30: 18: 20.15.
o Cu copiii la mare : PACEA — 
16; 18: 20.
A Te așteptăm, flăcăule : UNI
REA — 16: 18: 20.
A Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA

„ROMÂNIA - FILM'4 prezintă: „AwntUTa Iul POSeldOH"

O producție a studiourilor americane. Regia : Ronald Neame. Cu : Gene Hackman, Ernest Borgnine și 
Red Buttons

Ce fel de opere trebuie să realizăm ? lată întrebarea decisivă pentru orice creator, pentru orice artist plastic. Iar răspunsul, in mod firesc, in mod necesar va trebui să numească acele opere capabile să ne reprezinte epoca și aspirațiile, să reverbereze— in conștiința privitorului — revelator, semnificant, modelator, înțelegerea — această unanimă cerință a. publicului — este, de fapt, clauza fundamentală a operei, indiferent de stilul in care se exprimă artistul. Tn măsura in care transmite un adevăr omenesc, un mesaj esențial și inteligibil in legătură cu personajul sau ideea de la care a plecat .se justifică o formă plastică, realistă, ca și una metaforică.Grandioasa desfășurare a arhitecturii contemporane românești este o realitate cu multiple ecouri. Nu ne vom referi decit in trecere la implicațiile materiale, la aspectele de confort și civilizație ale acestei metamorfoze prin care trec așezările românești, mutații vertiginoase și de o amploare pe care numai socialismul le-a putut visa și realiza efectiv. Ceea ce trebuie insă remarcat în acest context, în mod deosebit, este frumusețea, mai bine zis ce fel de frumusețe se constituie prin intermediul noii noastre arhitecturi.Mai mult decit in unele opere de artă arhaizante. folclorizante sau moderniste cu orice preț, tocmai realizări atît de legate de tehnica modernă, cum sint ansamblurile datorate arhitecturii .și urbanismului nostru socialist, reușesc să vorbească și sufletului privitorului, să exprime prin luminozitatea, elanurile și armoniile lor trăsăturile spirituale, generoase și stenice, pe care le-a a- firmat folclorul, ca și cele mai bune creații ale artei culte românești de pînă acum.Ceea ce arhitectura și urbanismul reușesc să spună în modul cel mai general sau implicit, sculptura și pictura monumentală sint în măsură să spună mai direct, să pună accen

nominalizarea lor se afișează 1« fiecare școală cu oel puțin 3 zile înainte de începerea concursului. Probele se vor susține din materia studiată, la obiectele respective, in anii I—IV ai liceului. Probele scrise se desfășoară in zilele de 10—11 septembrie, la toate școlile din țară.în conformitate eu prevederile articolului 49 din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste Romania, absolvenții de liceu reușiți Ia concursul de admitere in școlile de specializare postliceală, cursuri de zi, beneficiază pe timpul studiilor de aminarea incorporării.Pentru concursul privind admiterea in invățămintul seral și fără frecventă, condițiile de înscriere sint aceleași ca la cursurile de zi ; toți candidații însă trebuie să fie încadrați in producție, în specialitățile pentru care candidează. Actele de înscriere Ia concurs se vor completa cu o copie de pe cartea de muncă, certificată de conducerea unității. Concursul are loc in aceleași condiții cu cele prevăzute pentru invățămintul de zi și la aceeași dată.După terminarea ultimului an de studii, elevii școlilor de specializare postliceală vor susține examenul de absolvire. Elevilor care vor promova acest examen li se va a- corda diplomă din partea școlii de specializare postliceală : ceilalți absolvenți primesc certificat de absolvire. Absolvenții de la în- vâțămintul de zi al acestor școli vor fi repartizați in producție, potrivit pregătirii lor. prin grija ministerelor și a celorlalte organe centrale sau locale, in subordinea cărora funcționează școlile.
Rubrică redactată de 
Mihai IORDĂNESCU

ÎNTRE POPOARE — 15,34); 18;
20.15.
o La răscruce de vinturi : ARE
NELE ROMANE — 20. AURORA
— 9: 11.15; 13,30: 15.45: 18.15: 20.30. 
la grădină — 20. FLAMURA — 9; 
11,15: 13.30; 16: 18.15; 20.36.
a Ciprian Porunibescu : DACIA
— 9; 12.30: 16: 19.30.

Fluturii sint liberi : BUCEGI — 
15.30: 17,43; 20. la grădină — 29 30, 
FLORE ASCA — 15,30: 18: 20.30.
A Antoniu și Cleopatra : LIRA — 
15.30: 19. la grădină — 20,15.
A ...Și salută rlndunelele : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Simon Templar intervine î 
MUNCA — 15,30: 18; 20.15, FE
RENTARI — 10; 12.30; 15,30;
17.45: 20.
A Jandarmul la plimbare : VOL
GA — 9: 11.15; 13.34); 15.45; 18.15;
20,30. MIORIȚA — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
© Sunetul muzicii : VIITORUL — 
16; 19.30.
a Lumea se distrează : ARTA — 
13.30: 18: 20. la grădină — 20.30, 
MOȘILOR — 16: 18. la grădină
— 20.
* Ceața : CRÎNGAȘI — 15.30; 18;
20.15.

tele necesare unei cit mai vibrante iradieri de semnificații.Din păcate, deși s-a mai vorbit periodic, nu s-a găsit incă — și pâre-se că nici nu s-a căutat prea perseverent — corespondența, inter- relaționarea acestor domenii atit de complexe ale creației contemporane.In domeniul artelor plastice monumentale s-au obținui, in ultimii ani realizări considerabile. Nu sintArgumente pentru un program al dezvoltării artei monumentale
multe țările care să ridice consecvent, an de an, 5—6 monumente mări, in același timp cu numeroase alte lucrări de sculptură și pictură și decorație monumentală. Cu toate acestea, rămin incă o serie de lucrări hotărîte, finanțate, dar aminate de pe un an pe altul din diferite motive, printre: care și acela — ori- cit de surprinzător ar părea, cunos- cind marele număr de artiști talentat,i din toate generațiile — că nu are cine să le conceapă. Unele dintre acțiunile avute in vedere se contrazic sau nu corespund unor realități și posibilități locale, altele vin să se suprapună unor lucrări e- xistente, in vreme ce alte, necesități prioritare ar râmine neglijate.In acest domeniu s-a făcut puțin in trecut. Trebuie să facem mult azi |i, desigur, nu putem face totul deo-

Satu-Mare : Imagine din expoziția retrospectivă de sculptură Vida Gheza
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. Re
capitulare (6).

9.30 A fost odată ca niciodată... 
,.Tinerețe fără bătrinete" (I).

10.(W Telex.
10,05 Ansambluri folclorice a An

samblul ..Tara Lăpușului" din 
Tg. Lăpuș • Orchestra de 
muzică populară „Meseșul" 
din Sălaj e Formația de 
dansuri a Casei de cultură 
din Zalău.

10.35 De vorbă cu gospodinele.
10,55 Roman foileton : „Noile a- 

venturi ale mușchetarilor". 
Reluarea episodului V — 
„Fuga".

11,45 Selecțiunl din Gata lunilor.
12.30 Cărți și idei. Traian Hersenl 

— ..'sociologia literaturii".
13,00 Telejurnal.
15.30 Serbările vacanței. Ansam

bluri folclorice pionierești 
prezente la festivalul „Scoica 
de aur".

15.00 Telex.
16.06 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică șl plastică.

16.23 Publicitate.
16.30 Emisiune in limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans — emi

siune realizată la Tg. Mureș.
19.00 „Blruit-au glndul..." a Dă

tători de școli și datini (T). 
Gheorghe Asachi. Prezintă : 
D. Murărașu.

19,20 KMVl de seri.
10.30 Telejurnal • Tn cinstea marii 

sărbători.
26,00 Cîntecul săptfimînii : ..Pentru 

fetele din țara mea’4 d? Au
rel Giroveanu. Text : Aurel 
Felea. Cintă «Angela Moldo
van.

20,05 52 de inițiative In 52 de sftp- 
tftmlni.

dală. Sint de coordonat, necesități și mijloace complicate, factori divei și care concură la realizarea unor asemenea obiective. Comisiile actuale pentru arta monumentală — vreo trei la număr — funcționează, după opinia mea, defectuos și doar cu o mică parte, din totalul membrilor, neavînd de mulți ani un regulament profesional.Credem, de aceea, că elaborarea

puncte d® vedere

unui program național al artelor monumentale românești este astăzi nu numai o posibilitate, dar o necesitate a țării, a culturii noastre. Se simte, de aceea, nevoia unei concepții coerente și cuprinzătoare, rezultat al unui efort colectiv de inteligență și responsabilitate. Departe de a fi o inovație, programul coordonat, concepția unitară reprezintă o necesitate.Dacă artiștii au șansa unei epoci și a unei patrii care il cheamă la monumentalitate, criticii, teoreticienii artei, au. alături de ei, aceeași șansă, aceeași solicitare care innobilea- 

20,15 Teleenciclopedia.
21,00 Publicitate.
21.05 Film serial : Mannix.
21.55 „Vreau să cint o melodie44. 

Recital de muzică ușoară cu 
Ileana Popovici.

22.20 Telejurnal.
22.35 Săptămîna sportivă.
22.55 Romanțe și cîntece de petre

cere cu : Ionel Dinicu. Nico- 
Jae Răceanu. Elena Sitoianu, 
A ta nașe Lambru, Ștefan ia
Rareș.

PROGRAMUL II

16.00 Agenda.
16,10 Film serial „Daktari44.
16.35 Desene animate.
16,45 Cintece și jocuri populare 

cu : Maria Crăciun. Maria 
Văduva, Ton Duca. Nelu 
Huțu. Ion Pană (vioara), 
Ilie Nicolae (caval și fluier).

17J5 ..Ceramica neagră de Mar
ginea" — film documentar, 
producție „Al. Sabia44.

17,25 Armonii intime. Fr. Schubert 
— fragmente din ciclul de 
lieduri „Cîntecul lebedei’4. In
terpretează : Petre Munteanu.

17.55 Film artistic : „Pirosmani", 
producție a studiourilor so
vietice. Regia : Gheorghl Sen- 
ghelain. Cu : Avtandin Va- 
razi, David Abașidze.

teatre
A Teatrul evreiesc de stat : 
Nathan Înțeleptul — 19.30.
a Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E.Miva.1- 
Boema — 20.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
românft" : Meleaguri fermecate — 
18.30; La porțile dorului — Con
cert de muzică popu'arft — (la 
Teatrul de vară „23 August44) 
— 20.

A

I

(

I
I

•i

ză și obligă. Incepind cu dezbaterea și elaborarea efectivă a ceea ce va trebui să devină programul national al artei monumentale contemporane și continuind eu așteptatele tomuri de istorie sau analiza artelor românești și universale, criticii, esteticienii. istoricii de artă au datorii mari și scadente, trebuie să găsească drumul unui efort comun.Un asemenea efort, o asemenea 

datorie . care nu poate fi împlinită pe măsura însemnătății și frumuseții sale decit de cel mai larg forum al criticii, este elaborarea proiectului pentru un program național al artelor monumentale, care ar urma sâ fie supus discuției artiștilor și opiniei publice înaintea definitivării lui. Un program național de artă, care să ofere cadrul de realizare pentru un complex de monumente capabile să comunice, in cele mai puternice și mai convingătoare forme expresive. sufletul României socialiste, să exprime spiritul clarvăzător. patriotic al politicii culturala a partidului nostru. Acest program de perspectivă il văd incluzind și lansind pe șantier din timp monumentele prevăzute in hotăririle tie partid și de stat și legate de marile

Adnotări la rubrica
„Dezbateri" din revista
„Probleme economice"In ultimii ani, revista „Probleme economice" ne-a obișnuit cu apariția sistematică a unei rubrici de dezbateri teoretice. Astfel, sute de specialiști din invățămintul superior și institutele de cercetări științifice, din organele economice centrale, clin întreprinderi și centrale industriale s-au reunit in jurul ..meselor rotunde" organizate de revistă, adeseori in colaborare cu catedrele de specialitate din institutele de inVățâmînt .superior.După cum este cunoscut, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la a- pariția revistei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, remâreînd câ publicația „Probleme economice" a făcut și face mult pentru explicarea unor probleme ale dezvoltării, economiei românești, pentru sintetizarea experienței și generalizarea acesteia, a subliniat necesitatea ea „revista „Probleme e- conomice" să se facă mai mult simțită prin spiritul său de combativitate in abordarea problemelor, prin caracterul revoluționar in care tratează problemele in lumina concepției noastre materialîst-dialectice șl materialist-istorice". Totodată, in cu- vintul secretarului general s-a arătat că, ținînd seama de faptul că problemele ce se pun in domeniul economic sint tot mai vaste. mai multiple, este necesar să fie abordate In primul rind „problemele de fond ale acțiunii legilor obiective ale socialismului, ale eficienței economice, ale proporțiilor dintre diferitele ramuri ale economiei, ale unui raport just între fondul de consum și fondul de dezvoltare, precum și alte probleme de interes fundamental pentru făurirea unei societăți avansate, a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului".Este un merit incontestabil al revistei că a extins aria discuțiilor a- supra acelor probleme care prezintă un interes deosebit pentru modernizarea și progresul continuu al economiei naționale. Se poate aprecia câ. practic, intreg registrul de probleme ridicat de programul de perfecționare a organizării și planificării economiei naționale, adoptat de Conferința Națională din anul 1967. îmbogățit ulterior de Congresul al X-lca și Conferința Națională din vara anului trecut, a fost sau este in curs de dezbatere in paginile revistei.Este concludent in acest sens faptul că dezbaterile cu caracter general. global. caracteristice pentru debutul acțiunii — cum ar fi : Acțiunea legii valorii in socialism, sistemul de stimulente materiale și morale in economia națională ș.a. — au fost urmate de numeroase alte dezbateri cu o sferă de cuprindere mai reslrinsă, tocmai cu intenția de a a- profunda problemele esențiale ale construcției socialiste : planificarea și modelarea prețurilor, stabilirea unui raport optim intre fondul de acumulare și fondul de consum, modernizarea structurii economiei naționale, normarea și retribuirea muncii in cooperativele agricole de producție, dimensionarea optimă a întreprinderilor, utilitatea aplicării metodelor și tehnicilor de marketing etc.Dovedind stăruință in efortul de lărgire tematică a dezbaterilor, colectivul redacțional a reușit să facă din paginile revistei o tribună de exprimare a realităților din economie și de reflecție asupra acestora. Odată cu efortul pregnant de generalizare a practicii și experienței construcției noastre socialiste, dezbaterile vădesc străduința specialiștilor de a aborda procesele și fenomenele economice din unghiul dezvoltării viitoare ; este acesta un moment calitativ in evoluția cercetării noastre economice care adeseori s-a lăsat subjugată de tratarea retrospectivă a vieții economice sau dintr-o perspectivă extrem de limitată.La aceste merite trebuie adăugat și acela eă revista se preocupă să stimuleze confruntarea vie de opinii, combaterea clișeelor, a automatismului și schematismului in gindire. Este, poate, cel mai mare ciștig al dezbaterilor.Se poate afirma cu deplin temei eă organizarea acestor dezbateri reprezintă un „punct forte" al revistei — fără însă ca această apreciere să fie considerată ca o sursă de automul- țumire, intrucit acțiunea ca atare este susceptibilă de serioase îmbunătățiri, îndeosebi sub raportul eficienței ei practice. Urmărind rubrica, nu de puține ori ne-am aflat in fața 

REVISTA
REVISTELOR

evenimente sau aniversări naționale; il văd incluzind propunerile specifice venite din județele, țării și menite să dea locurilor un plus de personalitate, de semnificație și forță spirituală ; il văd asumindu-și materializarea citorva proiecte de geniu cărora trecutul nu le-a fost propice, restabilind astfel verigile unui lanț de aur și oferind poporului nostru o perspectivă asupra valorilor sale durabile ; il văd selectind din ateliere și propunind monumentalului cite o operă de virf din tot ceea ce au reușit de-a lungul anilor mai bun și mai reprezentativ artiștii contemporani.Pornind de la un asemenea patrimoniu și asigurindu-i transpunerea în spațiile potrivite, de la un capăt la altul al țării, programul ar urma să prevadă, in același timp, completarea temelor necesare prin mari concursuri publice. Concursuri-ex- poziții eșalonate potrivit posibilităților și urgentelor, dar animate de un spirit nou, de o competiție pasionată și responsabilă, cit mai deschisă. Supunind (oaie proiectele opiniei publice, înaintea jurizării. folosind prilejul fiecărei expoziții-con- curs pentru dezbateri de specialitate și întilniri cu diferite categorii de oameni ai muncii interesați, adăugind premiilor și mențiunilor oficiale premii ale criticii și publicului, rolul educativ al manifestărilor — politic, estetic, etic — va crește, nu mă Îndoiesc, corespunzător. In același timp, marile îndatoriri educative, patriotice, ce revin artei noastre monumentale, ar fi împlinite, artiștii înșiși avînd satisfacția nobilă de a se fi angajat intr-o operă de majoră semnificație civică și estetică.
Adrian PETRINGENARU

unor poziții simplificatoare și expeditive asupra anumitor fenomene sau procese economice, a unor manifestări ale citatomaniei și rigidității (vezi unele luări de cuvint in dezbaterile privind trăsăturile societății socialiste multilateral dezvoltate sau planificarea și modelarea prețurilor). Se ajunge uneori la situații cind justețea unor idei avansate In discuție (bunăoară, cele referitoare la criteriile de apreciere a dezvoltării forțelor de producție contemporane, la precizarea locului societății socialiste multilateral dezvoltate în evoluția societății comuniste sau la importanța revoluției tehnico- științifice pentru dezvoltarea societății umane în general, a societății socialiste multilateral dezvoltate in special) este apreciată nu în raport cu realitățile social-economice concrete, ci in raport cu teze cuprinse in lucrările scrise cu 50—60 sau 100 de ani in urmă. Or. este bine știut că știința marxistă iși afirmăviabilitatea și forța in măsuraîn care ea este folosită nu ca o culegere de canoane, ci ca un instrument viu de investigare și cercetare a realităților in complexitatea și dinamica lor. Scopul cardinal al dezbaterilor trebuie să-l constituie tocmai valorificarea superioară a acestui instrument de lucru, in scopul soluționării optime a problemelor care se ridică in actualul stadiu de dezvoltare a țării noastre.Un criteriu major al valorii dezbaterilor științifice il reprezintă finalitatea, cu alte cuvinte capacitatea de a conduce la concluzii apte sâ fie materializate în activitatea practică. Am cit.a, ca o reușită în acest, sens, dezbaterea consacrată problemelor modernizării structurii economiei românești. Formulind in- trebări-cadru. adresate cu anticipație participanților, redacția a reușit să concentreze schimbul de idei strict în jurul problemei abordate. La sfirșitul dezbaterii s-au putut desprinde clar variante de modernizare pentru diferite ramuri ale economiei, direcții de urmărit sau de evitat în viitor, cadrele din întreprinderile și instituțiile economice centrale găsind astfel puncte de reper de mare utilitate pentru activitatea lor. De altfel, la Încheierea dezbaterii, principalele idei și concluzii au fost, prezentate înlr-un articol de sinteză.Urmărind frecvența teoretizărilor eu caracter abstract din unele dezbateri, încerci sentimentul că le afli in fata unei discuții din caia cadrele ce lucrează nemijlocit in diferitele sfere ale vieții economice desprind puține, concluzii practice, idei cu aplicabilitate concretă. Am aminti în acest sens dezbaterea privitoare la eficiența economiei in socialism. Dată fiind acuitatea problemei, credem că s-ar cuveni reluată dezbaterea ei pe terenul realităților concrete din diverse sectoare și compartimente ale economiei noastre naționale.Desigur, colectivul redacțional al revistei „Probleme eoonomice", care și-a căpătat. însemnate merite prin efortul sistematic de impulsionare a cercetării economice românești, urmind și înfăptuind indicațiile secretarului general al partidului, va ridica mereu ștacheta exigenței, .așa cum a dovedit in ultimii ani că știe să o facă, pentru ca toate dezbaterile să aibă o înaltă ținută științifică, să contribuie plenar la soluționarea multiplelor probleme generate de. procesul construcției economiei socialiste.
I. EIMACHE

TURNEE MUZICALE 
PESTE HOTAREDin informațiile primite de la Agenția română de impresariat artistic aflăm că apreciați muzicieni și formații muzicale din țara noastră vor întreprinde in această lună turnee peste hotare. Baritonul Nicolae Herlea va susține 10 spectacole la Paris, mezzosoprana Zenaida Pally va cinta la Opera din Saar- briicken (R.F.G.). baritonul David Ohanesian pe scena Operei din Hamburg, iar solistul de operetă Ilușan Bugarin la Novi Sad (R.S.F. Iugoslavia).Iubitorii muzicii din Leipzig 11 vor putea asculla pe baritonul Va- sile Martinoiu. iar cei din Klagenfurt pe soprana Magdalena Co- nonovici. Mai mulți soliști de operă români vor susține spectacole In R. F. Germania : mezzosoprana Dorothea Palade. sopranele Elena Marinescu și Maria Nistor Slătinaru, precum și baritonii George Ionescu și Ipn Soanea. Soprana Horiana Brănișteanu iși va da concursul, în calitate de solistă, in mai multe spectacole ale Operei din Diisseldorf și Stadttheater. Lucerna (Elveția), iar baritonul Constantin Bonig va cinta în aceeași țară la Stadttheater St. Gallen.Și tot in luna august violonista Silvia Marcovici și pianista Florina Cozighian vor concerta în R. P. Ungară. violonistul Stanciu Elvir și pianistul Franz Goretki. in Austria. De asemenea. Mircea Cristescu va dirija mai multe concerte in S.U.A.Balerinii Rodica Simion, Ion Tu- gearu și Adrian Caracas vor evolua înlr-o serie de recitaluri în R. F. Germania, iar balerinul Marin Ște- fănescu in Elveția.în ce privește formațiile muzicale românești, Filarmonica de Stat din Arad va concerta, in a doua jumătate a lunii august, la Amsterdam și Haga, iar orchestra „Electrecord" in Elveția. Orchestra pionierilor din Cluj va susține concerte la Londra și va fi prezentă la Festivalul internațional din Aberdeen (Marea Britanic). In R. F. Germania se află, în aceste zile, o formație condusă de naistul Gheorghe Zamfir, precum și una de muzică ușoară, sub conducerea lui Sile Dinicu. Numeroase alte formații de muzică ușoară vor cinta in această lună in R. S. Cehoslovacă fi R.S.F. Iugoslavia.
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DIN INIMĂ
O, viafa daruri multe mi-a promis ; 
Tot ce-a avut, în brațe mi-a turnat, 
Liber s-aleg tot ce-am dorit, dar n-am ales 
Decît pămîntul țării-nmiresmat.

Frumoasă e a țării strălucire 
Sămînță-mamă, lume viitoare...
Pe fruntea ei se scaldă noi lumini, 
Noi cîntece se zămislesc sub soare.

De mult, eram nimic ca frunza-n vînt 
Și semne-adînci de timp îmi brăzdau fața, 
Pe drum de lupte îndemnîndu-mi viața.

Azi mai puternic e acel ce sînt ! 
Iar drumul meu în viață îmi arată 
Că țării mele inima-mi i-e dată.

SZEKELY jânos

In românește de RUSALIM MUREȘANU

--------------- -- ----------------Moldova iși scrie de 29 de ani o vibrantă cronică nouă. Făurindu-și noua- istoric. ctitorind o epocă de înaltă civilizație socialistă, această parte a tării încredințează cronicarilor ei de acum evenimente și fapte la care generațiile viitoare să privească mereu cu admirație. Aflindu-ne in Țara de Sus, in acest început de august, cind zilele. și evenimentele se succed cu repeziciune și cu . o grea încărcătură de izbinzi, încercăm prin reportajul nostru o modestă contribuție la cronica istoriei contemporane a Sucevei.8 noiembrie 1973... în Munții Sucevei, pe Rarău. Giumalău, in Călimani s-a așternut primul strat de zăpadă. La Suceava plouă moeănește. Ba. chiar, au a- părut și primii fulgi... Așa s-ar fi cuvenit să începem reportajul nostru din Țara de Sus dacă și starea vremii ar ține seama de dale statistice, de avansurile in timp cucerite de oamenii muncii din industria județului în îndeplinirea sarcinilor din planul cincinal. Dar calendaristic și meteorologic ne aflăm la începutul lui august. Pe Rarău e soare. în Suceava e a- proape caniculă, se lucrează încă la recoltarea griului de pe ultimele suprafețe. Iar noi. reporterii, indcpli- nindu-ne misiunea de cronicari, începem cu citeva evenimente de ultimă oră.
★La întreprinderea mecanică din Suceava. Ioan A vădanii, fruntaș in întrecerea socialistă. lucrează simultan la trei mașini de prelucrare a metalelor prin așchiere.— V-ajunge timpul pentru toate trei mașini ?loan Avădanii ne răspunde :— Gindiți-vă la țesătoarele care lucrează la mai multe războaie. Și eu tot la ele m-am gindit și mi-am spus că asta s-ar putea a- plica și la noi, in special la mașinile de tipul celor pe care lucrez eu, freze pentru roți dințate.— E ușoară metoda asta preluată din industria... u- șoară ?— Foarte greu nu este. Puțină gindire și gata. Eu mi-am reașezat mașinile pentru o maximă economie a mișcărilor.— Rezultatul ?— Economisesc în fiecare schimb... un muncitor cu Înaltă calificare.Economii a mișcărilor, e- conomii și avansuri in timp, o linie dreaptă intre conștiință și faptă.
★în imediata apropiere a uzinei mecanice, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava, s-a realizat peste planul de producție din acest an cea de-a 500-a garnitură de mobilă. Prin prelucrare industrială, valoarea copacului adus din pădurile Sucevei crește de zece oii. Le-am transmis celor de aici mesajul de la Sighetul Marmației, de la combinatul de prelucrare a lemnului. SImion Macovci, directorul adjunct al combina

tului de la Suceava, a schițat un gest de surpriză (i-a plăcut să afle că valoarea ideii lor a fost confirmată prin aceea că și colegii din Sighet au ajuns la ea).— Sigur că da — ne-a spus interlocutorul — nu știm ce face mașina din Sighet, dar și a noastră toacă tot. Oricum, ideea de a le confrunta este foarte buțiă. Din... „amestecul" a- ces'tor două mașini poate să iasă o a treia cu caracteristici tehnice mult superioare... Dințr-o confruntare n-am avea decit de ciștigat și unii și alții. Vom lua legătura cu ei.Trebuie s-o spunem aici, pe noi. reporterii, ne onorează rolul acesta de releu in transmiterea celor mai bune idei ivite in procesul dezvoltării producției industriale. Ne onorează, ne bucură, am vrea să-l conOAMENI, IDEI ȘI RITMURI
tinuăm și iată, ni s-a și ivit un nou prilej. Chiar peste drum de combinatul sucevean, la un alt combinat, cel de celuloză și hir- tie. Anunțăm cu titlul de aviz amatorilor o realizare meritorie a citorva ingenioși de aici. Unul dintre ei este chiar directorul combinatului. El a fost șeful colectivului care a născocit și realizat cele două instalații de prefierbere, intrate in funcțiune în februarie anul acesta, și care duc la realizarea unor economii anuale de masă lemnoasă de zece mii metri cubi.— Ce „știe" să facă instalația imaginată de dumneavoastră ’și ceilalți colaboratori? il întrebăm pe inginerul Nicolaic Turturea- nu, directorul combinatului.— Instalația este rodul muncii unui colectiv de ingineri. maiștri, tehnicieni și muncitori specialiști. Ce „știe" să facă ? E oarecum simplu. în fierbătoarele cu care este dotat combinatul nu putea să fie prelucrată întreaga cantitate de malerial lemnos introdusă. Ră- mineau netopite in special nodurile din lemn. Ele se aruncau. Și nu erau puține. Instalația de prefierbere topește și valorifică și a- ceastă prețioasă materie primă...— Noi vom trece, in traseul de reportaje, și prin județul Cluj. Acolo, la Dej, există un combinat similar. Să le transmitem ceva?— Da — se arată interesat directorul. Ei au și aflat de existența acestor instalații. Ne-au comunicat că le-ar folosi și lor. îi așteptăm, dar să nu vină cu mina 

goală. Poate au și ei vreo idee nouă, ceva folositor pentru noi...Schimbul de idei, de inventivitate. de valori ale gindirii tehnice are vechi temeiuri in relațiile din societatea noastră. El aparține evului socialist și se înscrie in spiritul de emulație, de interes și efort genera) pentru edificarea României socialiste multilateral dezvoltate.
★Gura Humorului, La primăria orașului am descoperit un registru cu co- perți și file îngălbenite, roase de vreme. Ființează de pe la începutul acestui secol și incă mai, este folosit. Se numește „cronica primarilor". în registrul a- cesta sint consemnate toate realizările municipalității de sub „domnia" fiecărui primar. Deschidem, 

la lntimplare, originala cronică și găsim astfel, descrisă in termeni pom- poși, ca pe o infăptui- re nemaiintilnită in istoria orășelului, construcția unui podeț peste un șanț din fața morii. într-un alt Ioc, prin anii '30, un primar se arăta foarte mindru pentru faptul că s-au mai imprăș- tiat citeva căruțe cu piatră pe strada pieței... Primarii liberali, țărăniști, conservatori, rinduindu-se la eirma destinelor măruntului tjrg moldovean, după cum bateau vînturile ne- sfirșitelor dispute politice, scriau in „cronică" puținele lucruri ce scăpau pentru binele obștesc, printre degetele profitorilor.Au scris in cronica aceasta și primarii din timpurile noastre. Ce anume, se vede nu numai in registru. Se vede mai cu seamă in întreaga înfățișare a orașului. Se văd blocurile noi, școlile noi. străzile modernizate, complexele comerciale. construcțiile industriale.A scris in registrul acesta și actualul primar al o- rașului, tovarășul Petru Țăranii. între multele însemnări, una. lapidară, simplă, refuzind orice comentarii. luminează dintr-o dată înțelesul întregii istorii cuprinse in filele cronicii : „î’rin construcția noii filaturi de bumbac, ce urmează să intre curind în producție și printre alte realizări din acest an, in orașul Gura Humorului s-a făcut mai mult decit in toți anii de dinainte de 21 August 1944, trecuți în acest registru".Ce-am mai putea adău

ga la notația lui Petru Ță- ranu ?
★Agricultura... nu e un personaj. Nu poate fi personificată, fizic, printr-un singur om. Dacă ar fi așa... Dacă ar fi așa, am vrea să vă descriem aici chipul și însușirile unui personaj numit „Agricultura județului Suceava" și am incepe prin a stărui asupra celor douăzeci și patru de Ordine ale Muncii ce strălucesc pe „pieptul" său și pe care le-a primit. în primii doi ani ai acestui cincinal, pentru rezultate deosebite și, in special, pentru producțiile record de cartofi, carne și lapte. Dar agricultura nu este un personaj, este o ramură economică. Sint, aici, un teritoriu vast, eimpii și dealuri, sate, frumoase sate sucevene. Și mai sint cuprinși in 

a

noțiunea de agricultură oamenii minunați ai satelor, cooperatori și tractoriști. ingineri agronomi și președinți. zooiehniști și pomicultori.Deci, douăzeci și patru de Ordine ale Muncii in doi ani — iată ceva care spune totul despre meritele acestor oameni. Comuna Udești deține, pe lingă recordul național la producția de cartofi, recordul unic pe județ : a primit cinci din cele douăzeci și patru de ordine.Și mai vine recolta de la toamnă.
★Consemnăm in hronicul nostru și o scurtă discuție pe care am purtat-o cu tovarășul Valerian Găină, secretar al comitetului județean de partid.— Ce-ați scrie dumneavoastră intr-o cronică a județului din aceste zile ?— în primul rind că mi-ar fi greu să aleg. Dar să zicem că aș incepe astfel : oamenii muncii din județul nostru și-au îndeplinit, incă de pe acum, angajamentele asumate pentru tot anul. Se lucrează, printr-un dialog fructuos, cu colectivele întreprinderilor noastre la formularea unui nou angajament. Primele angajamente s-au și cristalizat și se poate vorbi de citeva întreprinderi care și-au dublat angajamentul anual. Este ceva demn de consemnat intr-o cronică ? Mi se pare că da. Asta vorbește despre spiritul acestor zile, despre avint și despre abnegație in muncă și merită să fie consemnat.

— Și dacă ar fi să nominalizați aceste eforturi printr-un singur exemplu ?— Aș vorbi despre minerii de la Leșul Ursului, care lucrează cu un avans de nouăzeci de zile. Ei au calculat că pot să realizeze sarcinile din planul cincinal in patru ani și două luni. Și. de acolo aș scrie despre brigada minerului Petru Moraru, care lucrează pentru vara anului viitor. Mai vreți și alte exemple ?— Vă mulțumim, sintem zoriți, trebuie să ajungem mai repede la... Leșul Ursului.
★Leșul Ursului. Intrăm pe galeriile de la Nisipoa- ia. Străbatem trei kilometri prin inima muntelui, pentru a-1 intilni pe vestitul Petru Moraru. Aici, in abatajele 26 și 27, din sectorul 3 producție. Petru Moraru ne intimpină cu clasica formulă de politețe a minerilor „noroc bun". Apoi, cu aceeași politețe, ne avertizează că nu are pentru noi decit cinci minute.— E graba mare ?— Da. Curind trebuie să pușcăm.— Dacă ar fi să ne luăm după calendarul realizărilor brigăzii, cam pe cind ar trebui să auzim pușcă - tura asta ?— Păi.., ar trebui să mai stați cam un an pe aici...— De cind lucrați aici șl pe unde ați mai muncit in meseria asta ?— Aici am venit de Ia Arșița ; o altă mină din bazinul Domelor noastre. Este o poveste cam complicată... dar mai avem trei minute. Acolo am învățat meserie. La un moment dat am hotărit să vin aici. Și am plecat, înaintea mea a ajuns insă un telefon de la unul din șefii minei de la Arșița. El le-a spus celor de la Leșul că mă indrept spre ei și că ar face bine să nu Tnă primească, deoarece sint un incurcă-lume și-un nepriceput. Hm 1 Norocul meu a fost că se afla de față și unul din maiștrii cu care lucrasem la Arșița. Auzind cum mă încondeiau cei de la care plecasem, a pufnit in ris și a zis : „Asta-i bună 1 Păi Moraru ăsta e cel mai bun miner pe care l-au avut acolo". Așa \ că m-au primit aici, și-am făcut ce-am făcut. Gata, au trecut cinci minute. Vă .rog să părăsiți abatajul. Puș- căm 1"Am coborit un suitor, pe al doilea, și cind am intrat pe galeria principală, am simțit seismul pușcatu- rii. La ieșirea din galdrie aveam să aflăm că pușcă- tura aceasta a dizlocat din stratul de minereu cea de-a douăzecișicincea mie tonă de minereu pe <!«țre Moraru și ortacii lui ll-âu dat peste planul brigăzii în cincinal.— „Noroc bun", spunem și noi acum cu ghidul la oamenii fermecători ai a- ceștor meleaguri, îndrep- tindu-ne către ținuturile de legendă ale Neamțului.

MIhai GARAM II. 
Gheorqhe PARASCAN

Corabia, în „hainele" devenirii ei industriale. Orașul care, intre 1966—1973, și-a sporit produejia industriala de peste 10 ori Suceava — pagină de cronică nouă aici, in Țara de Sus

în august medităm mai mult ca oricind la industrializarea țării, la transformările pe care acest proces revelator și permanent le-a produs și le produce in peisajul fizic și spiritual al patriei. Medităm uneori, nu fără o nostalgie, la faptul că localitățile integrate industrializării tind să-și piardă identitatea și că, pe scurt, culoarea locală, element care a constituit cind- va obiectul unei întregi literaturi de atmosferă, incepe să se estompeze, Unde sint întortocheatele străduțe ale orașului x ? Dar birjele hurducind romantic pe drumul de la gară către centrul tirgușorului y ?... Ehei, Severinul celebru cindva prin rahatul de Ada Kaleh 1... Ce iaurt se minca la turcul din piața Caracalului 1 Și cum ploua, cum ploua de cite „trei ori pe săptămină" in Slatina lui Minulescu !...Apropo de Slatina. Venind pe itinerarul acestei suite de reportaje dinspre Teleorman către reședința județului Olt, întreprindem o anchetă fulger : punem unui număr de 10 oameni pe care ii oprim la intim- plare in drum — doi șoferi de autocamioane, patru țărani care dezgroapă arpagic, un bărbat gras, in maieu, ieșit in ușa bufetului din Mărunței, un copil pe bicicletă, care ne taie calea mașinii de ne sare inima, la Coteana, și, in sfirșit, două adolescente care fac plajă in curtea casei părintești 

din Sprincenata — următoarea întrebare : „La ce vă gindili cind spuneți Slatina ?“ Exprimat în forme diverse, răspunsul este unul și același : la aluminiu. Așadar, să n-avem teamă, culoarea locală există. Numai că, in condițiile civilizației industriale, iși schimbă nuanța și sensul......Slatina — orașul de aluminiu. Ne gindim la acest posibil și îndreptățit nume al tinerei așezări in virstă de peste 6 secole de lingă pădurea Strehareț și, in vreme ce ii străbatem străzile. ne-o imaginăm chiar ca fiind o plăsmuire din a- cest metal. Iată vechiul tirgușor ale cărui dimensiuni au crescut intre 1965- 1973 direct proporțional cu sporul producției de aluminiu fabricat aici — 8 000 tone in 1965 ; 150 000 tone in 1973. Superbe reflexe ale metalului alb. Iată noile construcții ale Slatinei : o platformă industrială întinsă pe mai bine de 100 hectare, blocuri cu 40 000 de apartamente, un hotel cu 10 etaje, un spital cu peste 700 paturi, edificiile a trei licee, încă două școli generale, clădirile unei întregi rețele comerciale etc. Orașul are totuși un desen aerian — ușor ca și aluminiul. Construit cu dragoste și pricepere, cu simț al vetrei, el și-a ivit toate a- ceste vestigii noi nu eva- dind in cimpie, ci cucerind metru cu metru, stradă cu stradă colinele naturale a- tit de frumoase, dar care ti 

dădeau o poezie tristă pe vremea cind de ele erau a- gățate căsuțe, cîrciumi dărăpănate, garduri intr-o neorinduială de vreascuri... Credincioasă noii sale culori locale. Slatina și-a integral și alte atribute ale metalului care-i face faima. Nomenclatorul de profesii înregistrează aici cote de ordinul sutelor. Ce a înțeles un slătinean cu numai 8CULORI LOCALE PE MALURILE OLTULUI
ani in urmă, auzind cuvin- tul electrometalurgist ? (Azi această profesie este una dintre cele mai obișnuite din Slatina).Un asemenea electrometalurgist — este vorba de Vasile Gabra. de la hala nr. 5 de electroliză a întreprinderii de aluminiu — avea să ne amintească de o altă proprietate a aluminiului.— Să nu uităm, ne-a spus el. că aluminiul este și un metal cald. Pui mina pe el și. chiar in miezul iernii, parcă il simți viu, cald pe dinăuntru. La fel e și orașul nostru. Eu nu sint de aici. Am venit tocmai din Copșa Mică. Dar Slatina m-a primit din prima clipă 

ca pe un fiu al ei. De fapt, era căldura oamenilor adunați să înfăptuiască o treabă despre care știam că va transforma și destinul o- rașului și destinul lor....Inginerul Dumitru Vana nu știa mai nimic despre aluminiu cu 9 ani in urmă. A muncit insă la Slatina din primele zile ale existenței aluminiului de Olt. și-a contopit existența profesio

nală pe rind cu toate sectoarele de producție. Astăzi este mai mult decit unul dintre specialiștii aluminiului : directorul întreprinderii.Un alt om al noului aliaj profesional și social este Dumitru Prădata. Venit spre Slatina din Curțișoara, deprins numai cu efortul rudimentar al săpatului și al căratului de saci la arie. Astăzi, mașina stăpinită de el face să se deplaseze cu exactitate milimetrică sub cupola halei un pod de sute de tone...Toate aceste biografii, și altele, demonstrează riguros, ca o probă din labo

ratorul chimic al uzinei, metamorfozele netrecute in biografiile a sute și sute de familii siătinene, de fapt marea metamorfoză care a schimbat fundamental proprietățile intime, specificul unui intreg oraș, extrăgin- du-1 din cenușiul amorf al ploilor provinciale de altădată și dîndu-i, sub influența hotăritoare a timpului socialist, proprietățile de 

euloare și funcționalitate generoasă ale aluminiului...Și totuși, de cite ori pe săptămină plouă azi in Slatina ? Elena Stama, de la stația hidro a orașului, ne răspunde prompt la telefon: „Aș putea să vă dau cifrele exacte chiar și pe ultimii 5 ani. Dar știu că nu cifrele interesează. De aceea am să vă răspund: oricind și oricit ar ploua in Slatina, azi ploile au culoarea... a- luminiului"....în același sens să vedem ce înseamnă „culoarea locală" a unei zile de august 1973 in orașele județului Olt :• La Slatina, evenimentul nr. 1 îl constituie mon

tarea ultimelor șuruburi la tribunele noului stadion.• în apropierea orașului se inaugurează un nou complex turistic : „Hanul de pe Dirjov". Se servesc mincă- ruri cu specific oltenesc... S-a deschis tabăra de croație a artiștilor plastici (participă pictori din mai multe localități ale țării, precum și din localitățile județului Olt). Ei vor organiza și o 

expoziție cu lucrările realizate aici.• La Caracal se taie panglica inaugurală la noua stație pentru alimentarea cu apă potabilă (se mărește debitul de alimentare cu 50 litri pe secundă). A fost expediată la export o nouă garnitură de vagoane de marfă produse in noua fabrică. Se constituie o nouă asociație sportivă „Vagonul", cu secții de fotbal, tenis, volei, baschet, handbal etc.• La Corabia au ieșit din fabricație primele cantități de zahăr din noua recoltă de sfeclă. A plecat din gară al 500-lea vagon plin cu legume destinate exportului.

Se incheie reparațiile clădirii care găzduiește grădinița nr. 5» La Balș se dă în folosință un nou bloc cu 60 a- partamente (beneficiar, muncitorii de la întreprinderea de osii și boghiuri), în apropierea orașului, in pădurea Șarului, are loc sărbătoarea griului. Participă sute și sute de localnici și turiști.

• La Drăgănești-Olt se modernizează ultimii metri pătrați de pe străzile Grădinari și Oltului (valoarea contribuției voluntar-patrio- tice la amenajarea acestor străzi se ridică la 30 000 lei). Ferma zootehnică a cooperativei agricole livrează peste plan al 1450-lea hectolitru de lapte. Se toarnă placa la o nouă construcție care va adăposti complexul meșteșugăresc. Complexul va fi dat in folosință in acest an....Culoarea locală. Discutam pe această temă cu tovarășul Nicolae Lungu, secretar al comitetului județean de partid, care ne spune :

— Toate orașele din țară și-au căpătat o nouă culoare locală. Fie cele cu industrializare spectaculoasă, fie localitățile mai mici. unde, aparent — și vă rog să sublimați acest cuvint — transformările-sint mai neînsemnate. Să ne referim concret la celelalte ’orașe ale județului nostru, localități tipice pentru denumirea de foste tirgușoare. La Balș. acolo unde pină la Congresul al X-lea industria o reprezenta un atelier de godine, astăzi se fabrică aici, intr-o întreprindere modernă, osii, roți, boghiuri și alte asemenea ansamblc pentru trenuri. Este frumos să ne imaginăm că numele Balșu- lui de astăzi este legat in conștiința oamenilor de... glasul roților de tren. Este și aceasta o culoare locală, nu ? Sau Caracalul. Leg a- cest oraș de Balș pentru că el. chiar și acum, este legat prin specificul noii sale industrii (aici se fabrică vagoane, in noua întreprindere au venjt să lucreze sute și sute de oameni). Dar soțiile. dar fiicele acestor muncitori unde vor lucra ? Unde lucrează mai lave de in de de 
astăzi cele multe dintre ele : fabricile de conser- și tricotaje. Fabrica tricotaje va fi dată curind in folosință. Dar, pe acum, un prim eșalon muncitoare au fost calificate pe plan local sau in țară și chiar lucrează intr-un atelier de producție. Astfel, datorită miilor de muncitoare ale Caracalului,

se
iată că apare și aici o nouă culoare locală : culoarea frumuseții și hărniciei feminine... O culoare pe care și-o va imprima curind Drăgăneștiul. unde construi o filatură.Culoarea locală a orașelor noastre... Imaginați-vă, ,1a Slatina, încă o intre- prindere de prelucrare a a- luminiului. Căci, practic, in următorii ani capacitatea de producție de aici se va dubla... La Balș apoi vom putea vorbi, nu peste multă vreme, și despre culoarea siderurgiei. Caracalul, producător de vagoane de marfă, va ajunge să furnizeze anual un tren lung de mii de vagoane. Drăgăneștiul va deveni un mare furnizor industrial do produse alimentare. Iar la Corabia, in virtutea aceluiași proces dialectic de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților țării, marea tă- băcăric iși va alătura o modernă fabrică de încălțăminte. Noile realități generează in aceste locuri inedite realități sociale, valori noi, esență tuturor in curs de dez- insă loin i-oașa
specifice in localităților voltare, realități care nu estompează culoarea cală a fiecărei așezări parte, ci, dimpotrivă, face mai distinctă, iot cum distincte, variate sint și industriile țării. Așezările umane ale județului Olt o probează din plin.

Petre DRAGU 
Emilian ROUĂ
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REPORTAJ PE PE GLO • REPORTAJ PE GLOB
Un ziarist român în Vietnamul de sudDOUĂ WMI DESPĂRȚITE DE 0 POTECĂ

• AȘA RENASC LUMINA Șl VIATA... • CARCASELE TANCURILOR DEVIN MATERIALE DE CONSTRUCȚIE • ARDE 
CÎMPIA î A ÎNCEPUT RECUPERAREA PÂMÎNTULUIAm ajuns în Vietnamul de sud la ora cind văzduhul era încă impregnat de răcoarea nopții, dar soarele se zbatea. învăpăind cerul, să scape de prinsoarea oceanului din care răsărea. Am trecut pe lingă o baracă peste care flutura drapelul roș-albastru al Frontului Național de Eliberare și ridicată alături de o cazarmă distrusă care, cu un an în urmă, mai adăpostea militari saigonezi. Din baracă a ieșit un militar în uniformă de un verde închis care, după ce a controlat minuțios pașapoartele, ne-a salutat printr-o urare : „Bun venit pe pămîntul Republicii Vietnamului de Sud". După cîteva minute ne aflam intr-o cimpie in- t să. scăldată într-o parte de a- pele oceanului și tivită, in partea opusă, Ia peste 100 de kilometri, de lanțul vinețiu al munților ce marcau granița cu Laosul. Departe. în față, se afla Saigonul. iar pină în apropierea lui teritoriile fortificate, aflate sub controlul administrației lui Thieu, sint alternate de zone eliberate.înaintam de-a lungul șoseleinr. 1. ce tăia cimpia acoperită de ierburi uscate, fără caprivirile să intîlnească vreun obstacol. Doar la un moment dat o pinză de fum se ivi in zare. Era un prim semn al reluării activității umane. Si pare paradoxal faptul că înlăturarea urmărilor războiului, care calcinase pămintul. a Început prin aprinderea cîmpiei. Era, de fapt, prima treaptă a operației vaste de pregătire a terenului in vederea reamenajării orezăriilor și reîmplantării livezilor care, cu ani în urmă, se întindeau aici cit vedeai cu ochii, întrerupte doar de a- șezările dense, ridicate de generații de țărani vietnamezi. Sub focul a- cela din cimpie se încingeau, pină la explozie, bombele, proiectilele, minele rămase. Cele care scăpau și focului erau apoi depistate de geniștii care cutreierau cîmpia, curățată de bălării, metru cu metru...înainte de a ajunge în orașul Dong Ha am străbătut o zonă care, după ce fusese curățată de bălării și explozibile se preta la o nouă operațiune de recuperare. Grupuri de femei, bătrîni și ostași săpau de zor pentru a umple craterele de bombe. După ce un crater era aproape nivelat, era lăsat pe seama altor oameni, care-1 umpleau, pină la nivelul necesar, cu pă- . mint din straturi fertile, adus cu coșurile din alte părți. Mai departe, la margine de drum, un acoperiș de stuf adăpostea o instalație originală, plasată deasupra u- nui crater de bombă în care își deșerta apa un canal adus de-a lungul cîtorva sute de metri de la fluviul Hieu. Gălețile legate de un tambur învîrtit de două femei ridicau apa din crater și o distribuiau unor pîrîiașe ce se prelungeau pe pămîntul recondiționat. Aici se înfiripa o orezărie.Recondiționarea pămîntului este primul obiectiv al populației, al autorităților revoluționare, preocupate de asigurarea hranei sătenilor reveniți după bombardamentele forțelor americano-saigoneze. După ce porțiuni de cimpie sint a- menajate în comun, fiecare sătean cultivă atîta pămînt cit îl țin puterile. Acțiunea ar fi ușurată dacă oamenii nu ar fi fost privați de

uneltele pe care Ie agonisiseră de-a lungul anilor. Dar tractoarele și toate celelalte mașini și unelte agricole pe care nu le-au putut duce in zonele lor, saigonezii le-au distrus înainte de a se retrage și rămășițele lor zac pe cîmpuri. la marginea șoselelor sau in ogrăzile fostelor locuințe din sate și cătune. O ușurare se resimte prin reapariția, in unele zone, a animalelor de muncă. Ele provin din donațiile cooperativelor agricole din R.D. Vietnam.Pentru locuitorii rămași pe litoralul districtului Trieu Phong, recuperarea orezăriilor a generat preocupări de altă natură. Ei au trebuit mai întîi să reclădească digul rupt de bombardamente, inchi- ztnd gurile prin care oceanul și-a

ția lui Thieu deținea zeci de mii de oameni, adunați de prin sate, înainte ea acestea să fie incendiate și făcute una cu pămintul. Forțe saigoneze dotate cu blindate si tunuri supravegheau noaptea aglomerația, iar ziua țineau sub observație cimpia unde oamenii e- rau aduși la lucru. încercind să ..ferească" populația de contacte cu forțele patriotice, saigonezii ignorau faptul că aceste forțe se identifică cu înseși masele populare. Procurîndu-și arme chiar din depozitele saigoneze, partizanii care acționau in sat au dat lovituri puternice adversarului. Iar la apropierea unităților Armatei de eliberare, in primăvara anului 1972. populația a deschis un al doilea front, in spa-

Drapelul Republicii Vietnamului de Sud deasupra orașului Dong Haextins imperiul asupra cimpiei. A- cum sint antrenați cu toții, din zori și pină in noapte, la evacuarea apei și. neașteptind refacerea atelierelor mecanice și a centralei electrice, și-au meșterit cum au putut pompe pe care le acționează manual. După desalinizarea hotarelor. orezăriile și livezile vor a- coperi din nou aceste meleaguri, vor renaște satele in care viața va pulsa mai bogată, de data aceasta scutită de plaga pe care o reprezenta o administrație dictatorială și coruptă.Peste tot. încrederea in viitor se dovedește un generator de forțe inepuizabile. Semnificativă este, activitatea ce se desfășoară in comuna Gio Hai, din districtul Gio Linh. întinzindu-se de-a lungul a 13 km pe țărmul fluviului Hieu, pină in apropierea revărsării acestuia in ocean, comuna etalează la fiecare pas urmările înfruntărilor dintre forțele revoluționare și armata saigoneză. Blindate carbonizate și stive de tuburi de proiectile. roți de tunuri și benzi de mitralieră au rămas printre ruinele caselor de cărămidă, după ce sătenii au cules din rămășițele tehnicii militare ceea ce au putut folosi pentru a amenaja adăposturi provizorii. Odinioară, la marginea localității, in imediata apropiere a oceanului se afla unul din așa-nu- mitele „sate strategice", un lagăr de concentrare în care administra

tele saigonezilor. Odată eliberați, oamenii s-au reîntors in locurile lor de baștină. Cei din comuna Gio Hai au început din primele zile să-și reorganizeze viața. în scurt timp au fost reparate bărcile și sampanurile recuperabile și a fost reluat pescuitul. îndeletnicire atît de necesară in aceste împrejurări, cind cîmpii- le se află încă in procesul amenajărilor. Comitetul popular revoluționar al comunei, alegindu-și ea președinte un tînăr pescar, s-a îngrijit. de organizarea învățămîntu- lui. în plină vară. în comună funcționează mai multe clase pentru copii între 7 ți 12 ani. Pentru prima oară există pe acele meleaguri preocuparea de a fi eradicată neștiința de carte, populația virst- nică participind cu aviditate la cursurile de alfabetizare ce se desfășoară în câte un șopron sau în aer liber. O altă surpriză pentru săteni a fost revenirea în sat a medicului, un tinăr de-al lor plecat cu ani in urmă pentru studii la Saigon și care, aflind de eliberarea localității sale natale, s-a grăbit să-i vină în ajutor.Pe un alt tinăr. Luong Hung Cuong, „revenit din captivitatea saigoneză" — după cum ni s-a prezentat el — l-am întîlnit în comuna Trieu Hoa, aflată în sudul ruinelor orașului Quang Tri. în virstă de 27 de ani. fusese ales președinte al comitetului popular

revoluționar local, după ce. părăsind armata saigoneză, s-a alăturat forțelor de eliberare și a luptat pină la curățirea satului său. Sediul comitetului era instalat la extremitatea zonei eliberate a satului. La circa două sute de metri spre sud începea o zonă controlată de „cealaltă parte". O patrulă de saigonezi bătătorea, de la un capăt la altul, o potecă ee despărțea in fapt două lumi — în același sar. ..La inceput — ne spune președintele — patrulele erau formate din tineri recrutați chiar din acea parte a satului pe care o controlează saigonezii. Unii dintre ei s-au alăturat însă țăranilor din zona eliberată. Saigonezii și-au a- dus atunci soldați din alte regiuni pe care-i schimbă de la o zi Ia alta pentru a le îngreuna contactele cu populația".Șoseaua nr. 1 se fringe brusc la intrarea in orașul Quang Tri. De pe un stilp ce domină ruinele, mai multe difuzoare revărsau un zgomot asurzitor. Comandantul unității militare a F.N.L. aflate pe a- ceastă poziție înaintată a zonei e- liberate ne spune că. zi de zi. de-a lungul multor ore, difuzoarele u- nității saigoneze. instalată între rămășițele orașului, „otrăvesc atmosfera cu o propagandă veninoasă". După vreo jumătate de oră, în timp Ce discutam cu comandantul. difuzoarele saigonezilor au încetat. Peste o clipă o . melodie răscolitoare s-a revărsat dintr-un difuzor aflat chiar deasupra noastră, pe carcasa unui fost, depozit. ..Iată și răspunsul nostru" — ne spune comandantul. Mi se traduce textul : mama și logodnica elogiază pe flăcăul care a săvirșit fapte mărețe în lupta pentru libertatea poporului.Ne-am reluat drumul prin provincie. Ici-colo oamenii iși amenajau adăposturi din materiale de pe urma războiului. în citeva puncte am întilnit pufăind niște forje : sub presiunea ciocanelor, rămășițe de tancuri și tunuri erau convertite in sape, fiare de plug sau cine știe ce alte unelte. Pe un zid rămas ca prin minune deasupra ruinelor unui sat sm zărit însemnele unui punct sanitar. Puțin mai încolo, o bătrînă păzea un ceaun aburind pe foc. iar alături un sătean împrejmuia cu tuburi de proiectile un teren pe care răsăriseră cîteva flori. Peste cimp, un grup de militari prelungea un fir telefonic. Viata își reincepea cursul peste tot pe unde reapăruseră oamenii.Traversasem de citeva ori in cursul zilei orașul Dong Ha, aflat Ia încrucișarea șoselelor nr. 1 și 9. Sub un acoperiș de tablă . duduia un Diesel, sursă de energie pentru aparatele de sudură ce îm- proșcau cu scîntei scheletul metalic al unui edificiu în devenire. Avusesem impresia că sint aproape unicele semne de viață între ruinele acestui oraș, pe care forțele adverse au preferat să-l nimicească deci4 să-l lase locuitorilor săi eliberați. Dar seara am avut o surpriză. Printre dărimături s-au aprins rfiici becuri' electrice. Oamenii reveniseră de pe cîmpii, unde recuperaseră noi terenuri a- gricole.
Al. CAMPEANU

Evoluția laboratorului orbital american „Skylab", marcată de cunoscutele peripeții care determinaseră la un moment dat N.A.Ș.A. să elaboreze chiar un program de salvare a echipajului, a polarizat zile in șir atenția opiniei publice din diferite țări. Comentind momentele de criză de la bordul laboratorului spațial, unele ziare occidentale au abordat, totodată, diverse aspecte ale problemei, de larg interes, privind posibilitățile omului de a supraviețui un timp mai îndelungat in condițiile unui zbor extraterestru. Publicăm, în cele ce urmează, intr-o formă prescurtată, opiniile exprimate de un specialist american in publicația „NEW YORK TIMES MAGA
ZINE".

Este oare pregătit omul pentru a trăi o perioadă mai îndelungată în spațiul cosmic ? Odinioară, medicii manifestau numeroase rezerve în această privință, ihvocînd limitele fizice cunoscute ale organismului uman. Se afirma chiar că un astronaut nu ar putea supraviețui șocului lansării in- Cosmos, din cauza accelerării ritmului inimii. Unii au arătat că starea de imponderabilitate va pricinui astronautului o serie întreagă de dificultăți ca : disfuncția activității ritmice a organelor, atrofia musculară, halucinații, grețuri, fenomene de „miopie a cimpului gol", produse de contemplare.a îndelungată 
a pustiului cosmic ș.a.m.d.Doctorul Charles Alden Berry, directorul unui nou departament din cadrul N.A.S.A. pentru cercetarea fenomenelor vieții și șeful oficiului pentru zboruri spațiale cu echipaj, combă- tind aceste afirmații, arată că. de fapt. însăși experiența zborurilor cosmice de pină acum le-a spulberat, permițând să se scrie noi tratate de fiziologie. Să luăm, de pildă. —. spune el — problema cardiovasculară. Pulsul astronautului John Glenn, care se pregătea pentru cel dinții zbor orbital american, indica la primele teste un salt de la 70 la ISO de bătăi pe minut, ritmuri care sint însoțite de fibrilații terminale ale inimii și de alte tulburări patologice grave. Specialiștii au cules date și de la piloții .de încercare, care prezentau ritmuri cardiace similare, acestea revenind însă la normal după fiecare zbor. Nu exista, așadar, nici un motiv ca inima lui Glenn să nu se comporte la fel. ceea ee s-a și intîmplat. Inima omului arăta, astfel, că e mai puternică decît s-ar fi crezut.în timpul zborului astronautului Walter Schirra, în 1962. s-a întimplat ceea ce medicii au crezut că este, prima modificare fiziologică datorată evoluției omului în spațiul cosmic — o acumulare de singe la extremități. Rezultatele u- nor studii ulterioare au permis, de altfel, stabilirea unei teorii mai ample a reacțiilor organismului la imponderabilitate. Se știe, in general, că aeea parte a sistemului venos care transportă sîngele de la picioare spre inimă operează în condiții în care trebuie să învingă gravitația. în spațiu insă, unde gravitația este absentă, sîngele se stabilizează deasupra nivelului inimii, intr-o măsură mai mare decit cea normală, cind omul stă în picioare, pe Pămint. Schimbarea în fluxul sanguin afectează producția componentelor lichide din organism și echilibrul elec- troliților (substanțele metalice răspîndite în întregul corp). O oarecare parte de lichid se pierde. ceea ce explică și pierderea în greutate înregistrată pină acum la toți astronauții.

Totodată, s-a înregistrat și o scădere a dozei potasiu- lui în organism, urmarea fiind dezechilibrul lichidului în zona mușchilor cardiaci — fapt ce ar putea explica aritmia, observată cu ajutorul unor zboruri, în ritmul cardiac. La înapoierea pe Pămint fluidele trebuie să revină la distribuția lor inițială, iar sistemul de. pompare trebuie să-și reia activitatea, alt

seamnă „slăbirea" progresivă a scheletului, avind in cele din urmă ca rezultat distrugerea vertebrelor. Nici completarea dietei alimentare in timpul zborului cu o doză suplimentară de calciu nu constituie o soluție bună, in- trucit creează perspectiva și mai primejdioasă a formării calculilor renali. Cu fiecare misiune spațială, această problemă a devenit tot mai complicată de fel de fel de factori și aspecte. De pildă. în unele zboruri din cadrul misiunii „Gemini" s-a înregistrat o pierdere de calciu doar la unul din membrii echipajului, ceilalți rămi- nind neafectați. O situație similară s-a înregistrat și cu prilejul zborurilor „A- pollo". Deci importante sint și deosebirile dintre indivizi în ce privește constituția lor osoasă. Progra
VA PUTEA TRAI OMUL
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EXTRATERESTRU ?
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Gimnastică obiigalorie ; „balet spațial" la bordul labo
ratorului „Skylab", menit să prevină atrofierea muscu

lară in rindul astronauților

minteri singele se va congestiona in vine și nu va ajunge la creier. Procesul respectiv este numit de- condiționare cardiacă. Pentru a preintimpina dificultatea readaptării treptate la condițiile Terrei au fost luate contramăsuri. cum sint dieta specială și exercițiile de respirație și musculare care trebuie să fie efectuate in spațiu, astfel încit circulația să fie stimulată pe măsură ce astronautul se apropie de globul terestru. în plus, au fost inventate manșete pneumatice pentru stimularea presiunii de la extremitățile corpului.O altă problemă însă.— a pierderii de calciu — n-a fost încă rezolvată. O decalcifiere accentuată în

mele spațiale în curs prevăd efectuarea unor măsurători mai riguroase in timpul zborului, în acest sens.Pină in prezent nu au prea existat cazuri de îmbolnăvire a as'.ronauților. Doar membrii misiunii „A- pollo-7“ au contractat, după cum se știe, o răceală. Lucrul acesta. neplăcut chiar pe Pămint, în condiții de imponderabilitate devine insă o problemă insolubilă. Se formează cheaguri de mucozități pe traseele nazale și. practic, omul nu-și poate sufla nasul. deoarece efortul desfășurat într-o atare situație ar putea duce la ples- nirea timpanelor. Deși computerul poate furniza de la distanță diagnostice.

in asemenea cazuri nu există nici o posibilitate de a ușura starea astronauților.în general insă, misiunile spațiale au demonstrat că omul se poate adapta fizic la rigorile Cosmosului ; s-a constatat totuși că pe plan psihologic lucrurile nu stau tot atît de bine ; de altfel, nici nu există cunoștințe precise asupra efectelor psihologice ale unei evoluții îndelungate in spațiu. Singurele studii științifice asupra conviețuirii izolate a citorva oameni într-un mediu neobișnuit au .fost studiile submarine cunoscute sub denumirea de ..Tektite" I și II ; cu acest prilej s-a constatat că, deși acvanauții au trăit un timp împreună. fără să manifeste anxietate și fără conflicte serioase între ei, a avut loc, totuși, o diminuare sensibilă a sentimentelor pozitive ale membrilor echipajelor (afecțiunea. amabilitatea, concentrarea. interesul pentru lucru, emoțiile etc.).Recentul studiu efectuat in legătură cu misiunea „Skylab" a arătat că problemele experimentului ,.Tektite" dispar atunci cind echipajul este selectat cu atenție, cind are un scop bine precizat și este preocupat de realizarea u, nui program de lucru riguros. Potrivit afirmațiilor doctorului Charles Ross, care a condus experimentul. astronauții și-au îndeplinit sarcinile cu vioiciune. iar între ei n-a existat vreo neînțelegere. în ambele experimente însă, subiecții au declarat că ceea ce le-a lipsit cel mai mult a fost familia.întrucit sensibilitatea as- tronauților față de mediul înconjurător crește odată cu intervalul de timp petrecut în spațiu, psihologii au fost preocupați de determinarea caracteristicilor unui cadru de locuit optim — în ce privește aranjamentul spațial, mobilierul. culorile folosite etc. De pildă, com- partimentul-sufragerie al laboratorului „Skylab" are un spațiu interior destul de mare, permițind astronauților să se miște sau să plutească in voie prin încăpere. încăperea este mobilată cu o masă, dar nu arc scaune, deoarece nu se poate ședea confortabil in stare de imponderabilitate. Sacii de dormit atirnă de pereți. unde astronauții pot dormi asemeni liliecilor. Elementul inedit îl constituie existența unui duș de mină și a băii. Prosopul astronauților este de un tip special. așa-numitul „prosop cu vid", care absoarbe picăturile de apă de pe corp și de pe pereții băii șt transferă apa într-un sac.Remarcabil e faptul că, odată cu înregistrarea acestor progrese, s-a conturat și o nouă imagine a tipului uman care ar putea deveni. cîndva. navetistul cosmic de lungă distanță. Odinioară, candidații erau supuși la teste extrem de anevoioase, depășind considerabil gradul de dificultate al pregătirilor atleți- lor pentru întrecerile olimpice.în prezent insă, imaginea superbărbatului sau super- femeii astronaut s-a modificat simțitor. Pe scurt, călătorul spațial ai viitorului începe să capete — cel puțin in viziunea medicilor — înfățișarea omului de pe stradă.
Ziarul britanic „THE TI

MES'1 publică reportajul 
redactorului său Pat Hea
ly, care a petrecut, la 
Londra, o noapte alături de 
cei lipsiți de adăpost. Se
dăm. unele pasaje din acest 
reportaj :La Londra, peste 10 000 de bărbați și femei lipsiți de adăpost dorm, noapte de noapte, fie sub cerul liber, fie în aziluri. M-am transformat vremelnic în- tr-unul dintre aceștia pentru a afla cum se simte un om cind este singur, lipsit de Mijloace, și trăiește intr-un oraș unde zi de zi apar noi dificultăți și restricții pentru cei ce nu au un cămin. Experimentul meu a început cu o „schimbare la față" în secția pentru bărbați a azilului St. George din strada Cable, unde am primit o pereche de pantaloni din pinză pe care mi i-am prins cu o sfoară. Exceptînd țigările și chibriturile, a trebuit să predau acolo toate lucrurile mele personale.

Apoi am început să colind străzile. Picioarele mă dureau deoarece n-am găsit nicăieri un loc unde aș fi putut să mă așez. A început să plouă și, in cele din urmă, am reușit să mă adăpostesc in apropierea
cîțiva vizitatori m-au luat la ochi. Am fost nevoit să plec. Ajuns din nou în strada Cable, m-am așezat la un rînd, format din a- proximativ 60 de bărbați, care așteptau să li se distribuie, gratuit, cile o por-

plastic. se afla alături de ei. Sub pod nu mai era nici un loc liber....în timpul „cinei" primisem 15 pence eu ajutorul cărora trebuia să-mi găsesc un adăpost pentru noapte. M-am dus la un
jurul unei plite vechi, in care ardeau citeva bucăți de lemn. O femeie mi-a spus că focul este întreținut pină către ora 2 dimineața. Uneori, insă, «păzitorii ordinii» sint aceia care-1 sting mai devreme. într-adevăr,

0 noapte sub podurile Londrei
porții unei fabrici. Umezeala mi-a pătruns totuși hainele, ceea ce imi îngreuna și mai mult mersul.Știind că încăperile galeriei de artă Whitechapel sint încălzite și că intrarea este liberă, m-am îndreptat spre ea și am petrecut acolo un anumit timp, privind tablourile, pină cind

ție de supă, o bucată de piine și puțin ceai.Din nou pe stradă. Deși era abia 9 seara, zeci și zeci de bărbați și femei se și culcaseră, pentru noapte, sub podul Hungerford. Ei zăceau pe bucăți de carton, acoperiți cu cirpe, ziare sau paltoane vechi. întreaga lor avere, virilă în saci de

chioșc de cafea din Covent Garden, unde nu era prea multă .lume. Frigul se întețea tot mai mult. M-am hotărit să plec de acolo și m-am îndreptat spre zona Spitalfields unde, după cum aflasem, arde in permanență un foc în aer liber.Aproximativ 10 bărbați și femei se înghesuiau în

după un timp și-a făcut a- pariția un polițist și de îndată întreaga adunare s-a risipit. Acest foc din piață are o tradiție veche : de ani îndelungați el constituie un punct de întîlnire al bărbaților și femeilor lipsiți de adăpost, cărora le oferă o ușurare trecătoare a soar- tei.

între timp s-a făcut 11 seara și vremea devenea tot mai răcoroasă. N-am fost deloc înaintat de perspectiva de a-mi petrece noaptea într-o sală de așteptare a vreuneia din gări. De aceea am început să caut un loc mai ospitalier. în sfîrșit. am fost admis într-un fel de azil, unde mi s-a permis să dorm pe un scaun din hol. Acolo, două femei în virstă făceau curățenie și aranjau mobilierul. Mai tirziu, încă un bărbat a venit să-și caute un loc de dormit în hol. La ora 4 dimineața, cineva a început să' spele vasele. La ora 6 am fost trezit de o femeie cafe se chinuia cu un ceainic electric ce refuza să funcționeze. Cind am încercat s-o ajut, ea m-a privit-cu atenție și m-a întrebat dacă nu cumva sint morfinoman. Oare mă schimbasem într-atita in numai 24 de ore ?

„Nu vă culcați 
pe caldarîm !"

Krasnoiarsk, de pe Enisei. care are o putere instalată de 6 milioane kW.

Viața 
după 
infarct
• Prejudecăți și temeri 
infirmate de realități • 
Mișcarea — tratamentul 
cel mai sigur • Din 100 
de pacienți, 80 revin la 

un trai normal

Infarctul este considerat „dușmanul nr. 1" al omului contemporan. Mulți oameni care au suferit un infarct consideră că trebuie să se retragă din viața cotidiană, pierd orice încredere in posibilitățile lor de a-și continua viața activă. Lucrurile nu trebuie însă să evolueze astfel. Tratată cu pricepere, inima poate funcționa din nou normai. Despre un asemenea tratament, relatează revista vest-germană „STERN"....într-o dimineață, la ora 4. Dieter Wiedemann, in virstă de 34 de ani. timplar din Hanovra, s-a trezit din somn din cauza unei presiuni puternice in piept. Respirația ii devenise anevoioasă. Soția a anunțat salvarea. La spital, a- paratele de diagnosticare au arătat, fără greș, ceea ce, de fapt, bănuia medicul : Dieter Wiedemann suferise un infarct.Dieter Wiedemann a supraviețuit insă infarctului. Cind a părăsit Centrul de recuperare a bolnavilor de inimă — „Benedict-Kreutz" din Bad Krozingen — el a fost nu numai refăcut, ci, datorită unui antrenament special, s-a simțit mai forte din punct de vedere

fizic decit înainte de îmbolnăvire. Din 100 de bolnavi de inimă și de afecțiuni ale sistemului circulator, care părăsesc acest centru medical, 80 pot face față cu succes îndatoririlor profesiunii lor, precum iși solicitărilor vieții cotidiene. Exceptând cele două tablete pe care Dieter trebuie să le ia zilnic pentru a menține o anumită fluiditate a singelui, nimic nu-i mai amintește de boala care s-a abătut ca din senin asupra sa.Spre deosebire de Wiedemann, mulți oameni cred că după un infarct au devenit invalizi pentru totdeauna și trebuie să tră

iască de parcă ar fi îmbătrânit, dintr-odată, cu 20 de ani....Din exterior, centrul din Bad Krozingen arată ca un hotel : din interior — ca un institut de cultură fizică, înaintea începerii unui tratament propriu-zis. pacientului i se acordă 8 zile pentru acomodare. Apoi începe programul propriu-zis. Scularea la ora 7. La ora nouă, indiferent de timp, primele grupuri pornesc la plimbare. Ele trebuie să parcurgă un anumit traseu intr-un anume interval de limp. La prima plimbare, pacienții poartă pe spate mici aparate de emisie care transmit, in permanență, spre clinică ritmul de funcționare a inimii. Rezultatele sint înregistrate pe o bandă magnetică și indică medicilor dacă inima și sistemul circulator sint capabile să facă față solicitărilor sau dacă la unul sau altul dintre pacienți antrenamentul trebuie redus.

Fiecare grup este însoțit de o profesoară de gimnastică medicală,’care veghează ca ritmul prescris să fie respectat.Alergările, gimnastica și înotul îmbunătățesc constant, uneori chiar într-o proporție de 300 la sută, a- limentarea cu singe a inimii. între timp, inima „învață" să funcționeze în mod mai economicos, adică cu un efort mai mic.Acest antrenament constituie. totodată. mijlocul cel mai bun de prevenire a unui nou infarct. Dimineața și o parte a după-amie- zii sint ocupate, de aceea, cu un program bine precizat : 15 minute la bicicleta fixă, 15 minute gimnastică, 15 minute inot și 30 minute plimbare.Heinz Brand, șeful secției de învățămint din amintitul centru de recuperare, a arătat : „Cei ce au suferit

un infarct își fac griji în privința viitorului lor. " Mulți trăiesc Stăpiniți de coșmarul că nu vor putea face față solicitărilor și se tem să se întoarcă la vechea, lor muncă. Din motive psihologice, discutăm cu pacienții noștri, chiar eu . cei care trebuie să stea încă în pat, despre munca lor și încercăm, chiar de Ia început, să le găsim o ocupație. Ei nu trebuie să se simtă neputincioși. Avem ateliere unde fiecare poate învăța să repare un aparat de radio sau ce trebuie să facă dacă se defectează instalația electrică".La Bad Krozingen. cele trei principale direcții de recuperare — medicală, pedagogică și psihologică — sînt strîns împletite. Nu puțini pacienți se refac după 4 pină la 8 săptămini. Cei mai mulți însă se întorc la munca lor după un timp relativ scurt.

„Prado a bătut recordul în privința gradului de poluare a aerului. comparativ cu alte muzee din lume", susține directorul vestitei instituții din Madrid, Javier Salas. Inestimabile comori artistice găzduite in Prado au suferit de pe acum grave deteriorări din cauza impurităților degajate de întreprinderile industriale din orașul spaniol. Numeroase semnale de alarmă cu privire la creșterea accelerată a poluării în capitala Spaniei au fost lansate și de presa madrilenă. Revista de igienă și sănătate publică arată că in centrul orașului aerul este atît de viciat incit un om, culcat pe caldarîm. „riscă să-și piardă rapid cunoștința". iar publicația de seară „Infor- maciones“ inserează cotidian o hartă a poluării atmosferice a Madridului. hașurind ..zonele cele mai periculoase*4 pentru sănătatea oamenilor.
Cinci zile într-un crater 

activCinci zile și-au petrecut membrii unei expediții polono-ceho- slovace in craterul vulcanului activ Cotopaxi din Ecuador. Pereții aproape verticali ai craterului au o înălțime de 360 metri, iar diametrul său măsoară 500 metri. In ciuda temperaturii foarte ridicate a gazelor emanate de vulcan (80°C). temerarii geologi și-au desfășurat întregul program de cercetări. aducind cu ei 210 kg de prețioase probe geologice. Ca o ciudățenie este apreciată existența, in condițiile temperaturii ridicate de aici, a unor straturi de zăpadă in firidele peretelui craterului.
Cît 500 000 

de. hidrocentraleRecent, specialiștii sovietici au încheiat calculele privind potențialul energetic al rîurilor mari și mici de pe teritoriul Uniunii Sovietice. S-a stabilit astfel că potențialul lor total este echivalent cu capacitatea a 500 000 de hidrocentrale de mărimea aceleia de la

Motocicletă electricăSpecialiștii francezi se pregătesc să lanseze pe piață o nouă motocicletă electrică, alimentată de o baterie de 12 volți și in stare să atingă viteza de 30 km/h. Realizatorii vehiculului, a cărui imagine o publicăm mai jos, consideră că acesta va contribui in mod eficace Ia lupta împotriva poluării și excesului de viteză.

Un inel nevăzut 
al lui Saturn ?Doi savanți britanici au lansat de curind ipoteza potrivit căreia planeta Saturn, in afara faimosului ei inel vizibil, mai are și un altul. invizibil pentru locuitorii Pă- mintuiui. datorită naturii sale gazoase (hidrogen). Ipoteza se sprijină pe constatarea că Titan — unicul satelit al planetei, cunoscut în sistemul nostru solar ca avind atmosferă — posedă un slab cimp gravitațional in comparație cu acela al planetei-mamă. incit gazele componente ale propriei atmosfere scapă de sub „controlul" său. atomii de hidrogen formind. în urma acestui proces, inelul de gaz saturnian : s-a arătat. totodată, că „pierderile atmosferice" ale satelitului sint compensate prin gazele eliberate ' continuu din interiorul său. Cercetătorii respectivi speră că. datorită unor instrumente speciale de la bordul sateliților de cercetări aflați pe orbite terestre, se va putea dovedi existenta inelului nevăzut al planetei Saturn.
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Plecarea delegației Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (Namibia)-S.W.A.P.O.

MINISTRUL ECONOMIEI FORESTIERE Șl MATERIALEEOR
DE CONSTRUCȚII A PLECAT IA BRAZZAVILLE t

Cronica zilei

Vineri dimineața, a părăsit Capitala delegația Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (Namibia) — S.W.A.P.O.. condusă de Sam Nujo- rna. președintele organizației, care, la invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.(Agerpres)

intîlnire la C.C. al P.C.R.Vineri după-amiază, tovarășul Miron Constantinescu. membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul Jef Turf, vicepreședinte al Partidului Comunist din Belgia, care, la invitația C.C. al P.C.R., și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.La Intîlnire a participat tovarășa

Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej au fost abordate, intr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, probleme de interes comun privind cele două partide, precum și unele aspecte actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții internaționale.

vremea

Ieri in țară : Vremea a fost relativ frumoasă, dar răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul a prezentat intensificări în estul țării și in zona de munte. Temperatura aerului, la ora 14, oscila intre 18 grade la Cimpu- lung și 26 de grade la Banloc, Moldova Veche, Berzeasca, Dro- beta Turnu-Severin. Băilești și Bechet. în București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil. Vint slab ’ pînă la po

trivit. Temperatura maximă a fost de 26 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 august. în țară: Vreme in curs de încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult senin in cursul dimineților. Izolat, in nordul țării și in regiunile de deal și de munte, se vor semnala ploi sub formă de aversă. Vîntul va sufla .slab piuă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar cele maxime intre 23 și 33 de grade, pe alocuri mai ridicate. In București : Cerul va fi variabil, mai mult senin, in cursul dimineților. Vint slab, pină la potrivit. Temperatura In creștere.

Vineri după-amiază, tovarășul Va- sile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții. a plecat la Brazzaville, pentru a participa la festivitățile care vor â- vea loc cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo. în continuare, tovarășul Vasile Patilineț va face vizite în Republica Africa Centrală, Republica Zair și Republica Federală Nigeria, in vederea unor acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică în domeniul lemnului și materialelor de construcții.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Mihai Suder. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, alți membri ai conducerii ministerului, precum și Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală, Bokingi Embeyolo, ambasadorul Republicii Zair, Christophe Laban, consilier al Ambasadei Republicii Populare Congo la București.(Agerpres)

Vineri dimineața, George Macoyes- cu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Chea San. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Cambodgiei în Republica Socialistă România. în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Rend Anillo Capote, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Cuba, care se află la odihnă in țara noastră.

R. P. CHINEZĂ

Muncitorii-studenți 
din Șanhai

ÎNCHEIEREA CONSFĂTUIRII

INGINERILOR ȘEFI DIN C. A. P.

Vineri au luat sfîrșit in Capitală lucrările Consfătuirii inginerilor șefi din cooperativele agricole de producție din județele din sudul și vestul țării.în cele cinci zile cit au durat lucrările. participanții au dezbătut intr-un înalt spirit de răspundere și exigență sarcinile mari ale producției agricole pentru anul viitor și au fost stabilite măsuri eficiente menite să ducă la realizarea unor recolte superioare. La primul punct al ordinii de zi a figurat cultura griului — analiza rezultatelor dobîndite in acest an și adoptarea programului de cultură pentru noul an agricol, care prevede îmbunătățirea structurilor soiurilor și generalizarea elementelor noi de tehnologie rezultate din experiența unităților fruntașe și a stațiunilor experimentale.Participanții au analizat, de ase

menea. modul de îndeplinire a programului de irigații și de aplicare a măsurilor antierozionale. folosirea orientărilor noi in dezvoltarea legu- miculturii, pomiculturii și viticulturii pe linia concentrării, specializării și intensificării producției, aplicarea tehnologiilor moderne în zootehnie, perfecționarea organizării și retribuirii muncii in acord global în cooperativele agricole, precum și a activității de conducere in agricultura cooperatistă. stabilindu-se măsuri corespunzătoare.în lumina indicațiilor recentei ședințe a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., au fost larg dezbătute și au fost stabilite măsuri operative pentru recoltarea și lnmagazinarea in bune condiții a producției culturilor de toamnă, stringerea furajelor în vederea creșterii producției in zootehnie. (Agerpres)

comerciale 
în satele argeșenePITEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Gh. Cirstea). Colectivul Întreprinderii economice județene a cooperației de consum Argeș se preocupă de înfăptuirea unui amplu program de modernizare a magazinelor sătești, în acest an au fost modernizate 184 unități din comune ca Bas- cov, Cetățeni, Stolnici, Bradu, Morărești etc. 63 dintre aceste unități au fost dotate și cu mobilier comercial nou, care permite expunerea mai bună a mărfurilor, pe orizontală și verticală.Programul de modernizare este continuat și in acest semestru. Se lucrează intens la extinderea spațiilor unor magazine cum sînt cele din Călinești. Vră- nești, Merișani. Izvoru, Cqlibași, Leordeni etc. La alte magazine — din Jugur. Ciomăgești — se amenajează vitrine de expunere a mărfurilor. Preocuparea pentru îmbunătățirea aspectului magazinelor este concretizată și prin dotarea acestora cu firme moderne, executate din casete luminoase din material plastic.

l J

l

BALCANIADA VOLEI

V

i

Avancronică la „Universiada 73“ 
de la Moscova„Pină la deschiderea „Universiadei ’73" au mai rămas 5 zile". Acest afiș ce domină intrarea în clădirea, de pe străduța Malîi' Tol- macevski din Moscova, sediul asociației sportive studențești „Burevestnik", . unde funcționează și comitetul de organizare al apropiatei competiții mondiale studențești „Universiada ’73“, ne introduce brusc in „febra" pregătirilor. Iar țăcănitul fără istov al mașinilor de scris ne invită să trecem direct la subiect.— Atmosferă de cartier general, nu 7 — deschide discuția noastră profesorul IURI PARFIONOV. vicepreședinte al comitetului de organizare. Vor participa Ia actuala e- diție a Universiadei peste 3 000 de sportis i din 68 de țări ale lumii. La aceștia se adaugă mai bine de o mie de antrenori și specialiști, circa 300 de arbitri, aproape o mie de ziariști, plus... nu știu cite mii de suporteri.Așadar, pregătiri și iar pregătiri. în primul rind, in ..orașul verde al sporturilor", la Lujniki : arena mare, in ale cărei tribune Încap 106 000 spectatori, va găzdui întrecerile la atletism ; arena mică își pregătește tribunele pentru numeroșii spectatori care vor asista la , finalele de tenis ; palatul sporturilor își va deschide porțile pentru întrecerile de gimnastică

și de baschet. în al doilea rind, celelalte centre care sint cuprinse, de asemenea, în „febra" pregătirilor : palatul sporturilor al clubului central al armatei (baschet), marea sală, plină de lumină, din parcul Sokolniki (volei), sala Institutului de cultură fizică (lupte), palatul sporturilor acvatice din Mironovskaia, cartier denumit astfel după celebrele băi rusești ale întreprinzătorului Mironov (sărituri în apă).în ce privește cazarea sportivilor, la marele cămin studențesc al Universității Lomonosov au fort rezervate de pe acum 1 100 de camere. Se așteaptă intrarea în funcțiune a noii can- tine-restaurant, unde culinarii moscov’ți vor prezenta și. bineînțeles, servi 300 de meniuri. în serile libere, în somptuoasa sală de festivități a universității de pe colinele Lenin vor avea loc spectacole ale unor cunoscute ansambluri artistice, cum sînt „Beriozka", „Piat- nițki" sau ale unor formații valoroase de artiști amatori.Organizatorii s-au străduit să aducă la Universiadă cîteva „premiere". Uzinele „Vef“ din Riga au elaborat un aparat electronic, primul de acest gen. care promite un mare ajutor pentru arbitrii de gimnastică. Pe panourile luminoase, care vor anunța re

zultatele competițiilor, numele participanților vor apărea scrise cu litere latine. De asemenea, un număr de 500 de traducători și interpret își așteaptă... startul. Alte cîteva amănunte care-i interesează pe gazetari, furnizate de ALE- XANDR SEDOV, șeful centrului de presă al „micii olimpiade", cum este supranumită Universiada. Sediul centrului de presă va fi la Lujniki, sub tribuna marii arene. în camerele de lucru ale ziariștilor (peste 400 mp) au și fost instalate telefoane, telexuri. In timpul competiției, zilnic va apărea o publicație „Noutățile Universiadei" (în patru limbi) și vor fi editate, din 3 in 3 ore, buletine speciale reflectind toate evenimentele petrecute în viața Universiadei.în încheiere, adresăm o Intrebare-pro- nostic t „Ce așteptați de la sportivii. sovietici participanți la Universiadă ?“. Răspunde Alexandr Sedov : „De la cei mai buni, rezultate pe măsura lor, de la cei buni, rezultate... mai bune. Dar să nu uităm că și oaspeții au a- ceeași dorință. Cu atit mai plăcut 1 Aceasta înseamnă intreceri pasionante, pe care le așteptăm cu nerăbdare. Ele vor Începe miercuri, 15 « august. Deci,' la revedere pe stadionul Lujniki".
Laurentiu DUȚĂMoscova.

La Dubrovnik au început întrecerile celei de-a V-a ediții â Balcaniadei de înot, competiție, la care par-, ticipă sportivi și sportive .din Bulgaria;'-Grecia, România, Turcia și Iugoslavia. .. .. - ./ ..t.în prima zi de concurs, Înotătorii români au obținui trei victorii : Anca Groza — 100 m fluture în l'07’T/10, ștafeta 4X100 m mixt feminin in 4’45”4/10 și ștafeta 4X200 m liber masculin — in 8’08”5/10 — toate cele trei rezultate constituind noi recorduri naționale. în proba masculină de 100 m liber, in care victoria a revenit bulgarului Gheorghiev cu 54"l/10, Zeno Oprițescu s-a clasat pe locul doi cu 54”3.10 (nou record al României). Un nou record național a stabilit și Marian Slavic, cronometrat in primul schimb al ștafetei 4X200 m liber cu timpUl de l’59”l/10.în clasamentul pe națiuni conduce România cu 91 puncte, urmată de Iugoslavia — 86 puncte. Bulgaria — 77 puncte și Grecia — 74 puncte.
★Balcaniada de sărituri în apă. oare se desfășoară la Zagreb, a debutat cu proba feminină de trambulină. Proba a fost, dominată de sportivele românce, clasate pe primele două locuri. A ciștigat Sorana Prelipceanu cu 438.96 puncte, secundată de Melania Decusearâ — 434,82 puncte. Au urmat in clasament : Konstantina Tasova (Bulgaria) — 367,20 puncte. Anastasia Mitkova (Bulgaria) — 334,71 puncte. Voika Grlici (Iugoslavia) — 292,29 puncte și Miroslava Popovici (Iugoslavia) — 259,53 puncte.

V

Noi produse
V/

in industria locală
gălățeanăGALAȚI (Corespondentul „Scinteii". T. Oancea). — Creșterea volumului și diversificarea gamei sortimentelor, in vederea satisfacerii tot mai depline a cerințelor și gusturilor populației, reprezintă un obiectiv central al preocupărilor colectivelor celor 4 unități ale întreprinderii județene de industrie locală Galați.— Pe baza sondării cerințelor populației — ne spune tovarășul inginer Dumitru Matric, directorul întreprinderii județene de industrie locală Galați — am trecut la asimilarea și introducerea in fabricație a unor produse de bunuri de larg consum mult solicitate pe piață de cumpărători. Astfel, numai de la începutul a- nului și pină in prezent au fost asimilate și lansate în fabricație, in producția de serie, 28 de noi produse. De asemenea, alte 50 de noi produse de largă utilitate sint in stadiu de omologare.

A

„TROFEUL TOMIS“Competiția internațională masculină de volei ..Trofeul Tomis", care a reunit 6 echipe reprezentative, a luat sfirșit vineri seara în sala sporturilor din Constanța. Pe primul loc s-a clasat echipa U.R.S.S. cu 10 puncte, urmată de. selecționatele României — 9 puncte. Cehoslovaciei — 8 puncte, Japoniei — 7 puncte,

Bulgariei — 5 puncte.în ultima României a torie cu 17—15) în hoslovacia Mexicului,a dispus cu 3—1 de oea a Bulgariei.

6 puncte și Mexicului —

Uzina de mașini-u- nelte din Șanhai și-a ciștigat faimă nu numai prin diversitatea și calitatea produselor ce le realizează, ci și datorită remarcabilelor succese obținute in formarea de cadre de înaltă calificare provenite din rindurile muncitorilor. Ea a a- cumulat o prețioasă experiență îndeosebi în ce privește pregătirea cadrelor tehnice, acțiune de amploare ce se desfășoară in prezent in R. P. Chineză ca parte integrantă a unui vast proces de modernizare a industriei și economiei țării.Pe lingă o școală tehnică serală, frecventată de 700 de elevi, Uzina de ma- șini-unelte a înființat, în septembrie 1968, o școală superioară pentru formarea de specialiști de înaltă calificare. Găzduită intr-o zonă retrasă din incinta combinatului, această universitate dispune de un șir de clădiri cu un singur nivel, suficiente insă pentru a adăposti sălile de curs, laboratoarele. sălile de lectură, birourile și dormitoarele.Prima promoție, formată din 52 de studenți, a absolvit cursurile in urmă cu doi ani. în prezent cursurile universității sînt frecventate de 98 de studenți. îngemă- nind activitatea productivă cu cea de pregătire a cadrelor, uzina — care numără peste 6 000 de muncitori — a făcut din cele cîteva zeci de ateliere tot atitea săli

de pregătire profesională. Acest lucru ii permite, pe de altă parte, să recruteze din rindul muncitorilor și tehnicienilor cu bogată, experiență îndrumători ai studenților. Aproape 50 de muncitori, tehnicieni și ingineri din diferite uzine țin aci cu regularitate conferințe și prelegeri în specialitatea lor sau colaborează cu lectorii și conferențiarii la întocmirea cursurilor.Toți cursanții sint muncitori proveniți din cele 22 de uzine de construcții mecanice ale orașului, după o activitate productivă de 8 ani. Virsta lor medie nu depășește 26 de ani. Propuși de către colegii lor de muncă să urmeze cursurile universitare, acești studenți se străduiesc să-și însușească bine meseria in care se specializează.în prezent, la universitatea Uzinei de mașini-unelte din Șanhai, obiectul de specialitate îl constituie proiectarea, mașinilor de rectificat. Pe parcursul a trei ani de pregătire, studenții .flobîndesc solide cunoștințe de .desen in- . dustrial, matematică, dinamică, presiune hidraulică, electricitate, limbi străine.Ce se întîmplă cu absolvenții universității ? Să ne referim la cei 52 de studenți din prima promoție. Unii au revenit in atelierele din care au plecat, alții au fost transferați la Institutul de cercetări al uzinei, dar absolut

toți continuă să-și ridice in permanență nivelul de cunoștințe tehnice și practice sint promotori ai mișcării de inovații și de readaptare a tehnicii existente la cerințele sporite ale contemporaneității. Montorul Wu Tzi-cheou. depildă, împreună cualți șapte absolvenți ai universității, cusprijinul tehnicienilor de la institutul de cercetări, a reușit, după numai cinci luni, să proiecteze și să realizeze prototipul primei mașini chineze de rectificat cilindri exteriori, capabilă să prelucreze piese cu un diametru de 1,6 metri ; pusă in folosință. mașina a dat rezultate, remarcabile.Studenții aceleiași promoții au participat, de asemenea, la proiectarea și realizarea marilor echipamente tehnologice și g multor tipuri noi de mașini-unelte ce se produc actualmente in u- zină. Este vorba, printre altele, de o presă cu ulei de 75 tone, de o mașină de frezat-alezat, de o mașină de rectificat automată.Universitatea Uzinei de mașini-unelte clin Șanhai reprezintă o înaltă școală a muncii și inteligenței creatoare. îndeplinind un rol de seamă in formarea cadrelor necesare unei economii moderne, socialiste. în plin avint, așa curii este economia R. P. Chineze.
I. TECUȚĂ

Pekinzi a competiției, echipa obținut o aplaudată vic- 3—1 (15—6, 11—15, 15—6,fața echipei Japoniei. Ce-, a întrecut cu 3—6 echipa iar reprezentativa. U.R.S.S.
A
In cîteva r î n d u r i

R. P. UNGARĂ

Pe autostrada spre
CI— r 1 r r

TENIS. — ILIE NASTASE, DEBUT VICTORIOS LA CINCINNATI. Te- nismanul român Ilie Năstase a debutat victorios in turneul internațional de la Cincinnati (Ohio), cîștigind cu 6—2, 6—1 partida susținută cu jucătorul francez Patrice Dominguez. Din cauza timpului nefavorabil (ploaie), această partidă s-a disputat pe teren acoperit. într-un alt meci, americanul Jimmy Connors a dispus cu 6—2, 6—1 de australianul Dick Crealy.

prima selecționată a Bulgariei. în celelalte două jocuri disputate s-au înregistrat următoarele rezultate : Grecia—Turcia 56—51 ; Iugoslavia — Selecționata secundă a Bulgariei 68—37.

în turul II al turneului internațional de tenis de la Guecho (Spania), jucătorul francez Franțois Jauffret l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe argenți- neanul Julian Ganzabal. iar cehoslovacul Frantisek Pala a dispus cu 6—1, 6—0 de neozeelandezul Ony Parun.

ATLETISM. — Cu prilejul unui concurs internațional atletic desfășurat în localitatea suedeză Karlstad, sportivul american Steve Smith a stabilit cea mai bună performanță mondială a anului în proba de săritură cu prăjina, cu 5,45 m. Compatriotul său Dwight Stones a ciștigat proba de săritură în înălțime cu rezultatul de 2,22 m, iar Rod Dixon (Noua Zeelăndă) a terminat învingător în cursa de 3 000 m, in care a fost cronometrat cu timpul de 8'00'’ 6 10.
BASCHET. — în ziua a doua aJocurilor baloanice de baschet pentru juniori, care se desfășoară la Botevgrad, reprezentativa României a invins cu scorul de 56—54 (36—32)

ATLETISM: Marele premiu al ziarului 
„Munca"Mîine, 12 august, din fața Palatului telefoanelor din Capitală, vor avea loc starturile și sosirile in Marele premiu al ziarului „Munca" la marș. Competiție populară în acest sport, aflată acum la cea de-a XIII-a ediție, ea va cunoaște duminică o participare bogată cu reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor P.T.T.R.. Dinamo, Steaua. C.S.O. Brăila, Farul, cu mărșăluitori din Hunedoara, Rimnicu-Vilcea, Ploiești,

ȘAH. — TURNEUL INTERZONAL DE LA PETROPOLIS. în turneul interzonal de șah de la Petropolis (Brazilia), după 12 runde, in clasament continuă să conducă marele maestru iugoslav Liubomir Liuboje- Vici cu 8 puncte. Florin. Gheorghiu (România) se află pe locul 15 cu 4.5 puncte.

navigatorilor
și muncitorilor portuari constănteni

precum și cu sportivi Suedia și Italia.Starturile vor avea mătorul program : ora proba începătorilor și 
ora. 8,30 — plecarea in rilor. Vor lua parte, Constantin Stan,km. și Leonida Caraiosifoglu, campion balcanic și național la 20 km marș.

din U.R.S.S., LOTOloc după ur-
8 plecarea in a juniorilor ; proba senio- printre aiții,recordman la 10

Numerele extrase la tragerea din 10 august 1973.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 947 181 lei.EXTRAGEREA I : 52 37 69 50 6870 67 38 75EXTRAGEREA a II-a : 81 63 24 46 «5 84 56 37 35

în aceste zile, premergătoare sărbătoririi zilei de 23 August, lucrătorii din portul Constanța înregistrează realizări deosebite in îndeplinirea ritmică și depășirea planului. în primele 7 luni ale anului, atit în transportul cu navele, cit și in operațiile portuare — deci atit navigatorii cit ,și docherii și mecanizatorii — au înregistrat succese remarcabile. Echipajele navelor românești au transportat, in cele 7 luni, cu 100 000 tone dt. mărfuri mai mult decît prevederile planului, realizind 7 milioane lei beneficii suplimentare. Printre sutele de navigatori, a căror activitate temerară și plină de abnegație se cere evidențiată in chip deosebit, se numără Zamfirache, motorist pe „Tîrgoviște", Ion Marcu, mecanic I pe „Vrancea", stantin Drăgan. comandantul navei „Dîmbovița", marinarii Ni- colae Zamatrache. Alexandru Zencu, George Master și mulți alții.

Ion nava ofițer Con-

în port, de-a lungul cțanelor și la magazii, acolo unde se încarcă și se descarcă zilnic zeci de nave, succesele sînt la fel de importante. Prin introducerea sistemului de muncă în acord global, prin extinderea mecanizării și organizarea științifică a procesului de derulare a mărfurilor. timpul de staționare a navelor s-a redus cu 4.4 la sută, ceea ce a dus la obținerea unor venituri suplimentare de 2 milioane lei valută. La acestea se a- daugă reducerea timpului de staționare sub operații a navelor proprii cu 130 de zile, realizin- du-se, in acest fel, venituri suplimentare de peste 1 700 000 lei. Rezultatul cel mai semnificativ al activității muncitorilor portuari este faptul că, de la începutul anului și pină în prezent, planul de trafic al mărfurilor prin portul Constanța a fost depășit cu peste 450 000 tone.
George MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii"

5

A

V

Modele noi de mobilă de lași7De la an la an, constructorii de mobilă din Iași prezintă in fața cumpărătorilor noi tipuri de mobilă .trainică, frumoasă, e- legantă. Una din ultimele garnituri, de exemplu modelul 516, este compusă din dulap, trei vitrine, o canapea, două fotolii, o măsuță de hol, o masă de sufragerie cu 6 scaune, un birou. Pe lingă faptul că are o multiplă funcționalitate, noul tip de mobilă este prevăzut cu finisaje executate din furnire exotice, a- coperite cu lacuri poliesterice in luciu oglindă. Tovarășul Valeriu Răileanu, inginer-șef al întreprinderii ieșene de prelucrare a lemnului, ne precizează că noul tip de mobilă „516“ a și fost contractat de numeroși beneficiari din țară și de peste hotare.Un alt tip de mobilă pregătit pentru 1974 este cel numerotat „M-517". Este compus din 16 piese, care oferă posibilitatea mobilării apartamentelor mari : cameră de zi, dormitor, sufragerie, holuri. La această mobilă,

dinun dulap un pat. șicu comer-

furnirele sint din mahon, finisate cu lacuri mate. Tot o noutate pentru 1974 este și tipul de mobilă pentru copii denumit „MI-109". Aceasta este o mobilă ușoară, trainică, realizată PAL melaminat. Are eu vitrină, o etajeră, pupitru pentru scrii.Pentru contractărilețul au mai fost pregătite. în noi variante, bibliotecile din producția de serie curentă „Prisma", „Fembo" și „Sven", cerute și la export. De asemenea, sint pregătite mai multe tipuri de scaune curbate.Harnicul colectiv de muncă de la I.P.L. Iași se mîndrește — și pe bună dreptate — cu realizările Obținute în producția la zi. Pină in prezent, constructorii de mobilă ieșeni au confecționat și livrat, peste prevederi. 150 garnituri de mobilă corp. 80 garnituri de mobilă de artă 10 000 scaune curbate.
Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii

Un coleg de breaslă de aici spunea — pe jumătate in glumă — că din centrul Budapestei se va putea a- junge cu mașina mai repede in orașul Sze- kesfehervăr decit pină la periferia capitalei ungare. Mi-am adus aminte de aceasta nu de mult, cind am avut, prilejul de a străbate drumul spre respectiva localitate. într-adevăr, am ajuns la destinație într-un timp record. Trebuie să arătăm insă că numai cu o zi inainte fusese dată în folosință autostrada Budapesta-Sză- kesfehărvâr — o magistrală modernă, de 53 km, realizată din beton și traversată din loc in loc de viaducte suple și elegante. De-a lungul ei, la fiecare doi kilometri sint amplasate posturi telefonice, de unde, la caz de nevoie, pot fi chemate de urgență mașini ale salvării sau ale asistenței tehnice. Pentru construcția ei s-au alocat aceleași fonduri ca și pentru fabrica de ciment din Beremend — cea mai mare unitate de acest gen din țară, în zilele de lucru, pe autostradă circulă cam 36 000 de autovehicule, numărul lor ajungînd, in zilele de sfirșit de săptămină, pină la 50 000. în prezent, lucrările de construcție a autostrăzii continuă cu asiduitate in direcția cunoscutei zone turistice Balaton.Realizarea acestui o- biectiv constituie un fapt tipic pentru prefacerile înnoitoare ce au loc in întregul județ Feher. Poate că nici o altă zonă din Ungaria n-a cunoscut o dezvoltare atit de rapidă ca aceasta. Pînă Ia eliberare, în cuprinsul județului funcționau doar citeva în

treprinderi neînsemnate în care lucrau mai puțin de 1 000 de muncitori. Din tată in fiu. oamenii se Îndeletniceau îndeobște cu a- gricultura. Nici prin gînd nu le-ar fi trecut că in județul lor s-ar putea produce oțel, laminate, aluminiu și multe alte produse industriale. Iar azi nu mai pare curios cind, de pildă, in orașele din partea locului, sute și chiar mii de femei, care pină nu de mult lucrau la cirnp, produc' acum... televizoare sau aparate de radio.îndeosebi reședința județului, Szăkesfeher- văr. unul din cele mai vechi orașe din Ungaria. se afirmă ca un tot mai important centru industrial, adăpostind astăzi aproape 100 de întreprinderi. Pe locul vechii fabrici de arme de calibru mic și cartușe de vînătoare, se înalță acum o modernă uzină electrotehnică. în 1949, de aici a ieșit primul televizoi* produs în R.P. Ungară, iar acum se realizează 6 tipuri de astfel de aparate. Pe lingă cele obișnuite, se produc și televizoare industriale, care pot fi văzute „la lucru" in cadrul combinatului metalurgic de la Du- naujvăros sau la termocentrala electrică de la Szazhalombata, după cum aparate similare pot fi intilnite la spitalul de boli contagioase din orașul Szol- nok (unde vizitatorii ii pot vedea pe bolnavi numai prin televizor), la aeroportul din Budapesta sau in alte locuri de interes public.Printre întreprinderile care funcționează în oraș se află și uzina de caroserii pentru autobuzele Ikarus, fabrica de scule pentru industria ușoară, cea

de confecții etc. Un important obiectiv industrial amplasat în această localitate îl constituie fabrica . de prelucrat aluminiul, prin incintă căreia) se perindă aproape tot a- luminiul produs L in R. P. Ungară. Cu) a- jutorul unor prese' de 3 500—5 000 tone, metalul acesta capătă peste 2 000 de profile. Aici se află cel mai mare laminor de aluminiu din țară, care funcționează într-o hală lungă cit cinci terenuri de fotbal puse cap lă cap.Județul Feher are în prezent peste 300 de întreprinderi. Dar pe harta lui au apărut in anii puterii populare și orașe cu totul noi, ca, de pildă. Dunaujvăros. Localitatea aceasta, în care arborii ce au prins viață odată cu orașul au . ajuns în dreptul ferestrelor de la e.tajul doi, este o așezare modernă — cu străzi largi, asfaltate, străjuite de blocuri confortabile, cu parcuri, grădini. zone de verdeață. Mulți din cei care au lucrat odinioară pe șantierele o- rașului sînt azi muncitori calificați, oameni care elaborează șarje de oțel, lucrează la u- zina de cocs, la fabrica de materiale refractare. la uzina chimică ori la fabrica de celuloză. Majoritatea lor muncesc cu sirguință la combinatul metalurgic local, denumit și „perla industriei ungare".Se schimbă fața orașelor, se schimbă și oamenii ce le populează, oameni ale căror capacități creatoare iși pun amprenta pe toate realizările Ungariei în construcția socialistă.
Aurel POP

Budapesta

I 
I

Azi, ultima zi
La „Pronoexpres" — 

a vacanței după oMiine. 12 august 1973, Administrația de stat „Loto-Prono- sport" organizează o tragere extraordinară a vacanței, după o nouă formulă tehnică, avantajoasă pentru participanți. Noua formulă constă, intre altele, in efectuarea a 6 extrageri. față de 5 extrageri cile numărau, pină în prezent, tragerile speciale și excepționale ..Pronoexpres". La această tragere extraordinară a vacanței se vor atribui 16 categorii de premii, intre care premii fixe in valoare de 100 000 Iei sau. la alegere, un autoturism „Dacia-

tragereci extraordinara 
nouă formulă tehnică1 300“ și diferența in numerar. O altă noutate a acestei trageri este aceea că la faza a IlI-a, formată dintr-o extragere de 5 numere din 15, participă numai biletele in valoare de 15 Iei, scria C și biletele seria X, calculate la 15 lei varianta simplă componentă. La această fază, premiile se atribuie dintr-un fond special. Alte premii se vor acorda pentru 4 și 5 numere ieșite ciștigătoare din 12 extrase. în consecință, o variantă poate obține mai multe premii. Se vor extrage 32 de numere ciștigătoare din 45.
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viața internațională
Acțiuni in Pnom Penh ale unor

unități ale forțelor patriotice
A fost avariat postul de radio al regimului lonnolist

PNOM PENH 10 (Agerpres). Și în cursul zilei de vineri forțele pa
triotice cambodgiene au continuat să exercite o puternică presiune 
asupra diferitelor sectoare din perimetrul defensiv al Pnom Penhului.

Evoluția situației din Cipru
• Președintele Makarios se pronunța pentru convorbiri tripartite 
la Atena • Acțiune muncitorească unitară împotriva grupărilor 

teroriste • Arestarea locțiitorului generalului Grivas

Luni vor începe la Bonn

Convorbiri
DECLARAȚIA COMUNĂ BULGARO-VIETNAMEZĂ

Astfel, un detașament al patrioți- lor khmeri a ocupat poziții la numai 200 metri de perimetrul exterior al principalului releu de comunicații internaționale al capitalei, situat la Kambol; în preajma Pnom Penhului. Pentru a face față situației, forțe lonnoliste au fost deplasate urgent in zonă, ceea ce a dus la diminuarea efectivelor lor de apărare în alte sectoare.In ciuda măsurilor severe de securitate, luptători geniști ai forțelor patriotice au pătruns pînă la postul de radio Pnom Penh în cursul zilei de vineri și, uzînd de grenade, au avariat unul din cele două generatoare ale stației. Pe de altă parte, Pnom Penhul a continuat să rămînă lipsit de comunicații telefonice inter-

naționale în urma avarierii, zilele trecute, a releului de la Kambol de către geniștii forțelor patriotice.Alte acțiuni ale patrioților khmeri au fost semnalate pe căile de acces spre' Pnom Penh. unde controlul exercitat pe ample tronsoane de pa- trioți împiedică aprovizionarea garnizoanei lonnoliste.Acționînd în continuare în sprijinul trupelor regimului Penh, aviația S.U.A. a noaptea de joi spre cursul zilei de vineri,cele mai intense raiduri din. cursul intervenției aeriene americane in Cambodgia. bombardînd obiective din imediata apropiere a capitalei.

de la Pnom efectuat, în vineri și în unele dintre

NICOSIA 10 (Corespondență de la I. Badea). — In timp ce explozii și atacuri izolate ale grupărilor care sprijină pe generalul Grivas se mai semnalează încă în diferite localități ale Ciprului, situația generală din insulă cunoaște, în ultimele zile, elemente noi. Dintre acestea, presa și observatorii din Nicosia menționează, în primul rînd, declarația făcută de președintele Makarios ziarului grec „Elefteros Kosmos", prin care se pronunță în favoarea unei întîlniri, la Atena, cu președintele Greciei, Papadopoulos, la care să participe și generalul Grivas, pentru a discuta împreună problema cipriotă și situația din insulă. „Voi fi fericit — a spus președintele Makarios — dacă 
întîlnirea va ajunge la o hotărîre 
mună. Dacă vor exista deosebiri 
opinii — a continuat el — atunci 
ceslea să fie supuse poporului 
priot pentru a hotărî asupra lor
mod democratic, iar hotărîrea popu
lară să fie pe deplin respectată, eli- 
minîndu-se folosirea violenței".Declarația președintelui cipriot intervine după o propunere pe care cotidianul proguvernamental grec „E- Iefteros Kosmos" a lansat-o miercuri și care sugera ca președintele Papadopoulos să-i invite la Atena, pentru convorbiri în trei, pe arhiepiscopul Makarios și pe generalul Grivas. „Elefteros Kosmos" a înaintat gestia sa și generalului Grivas, din partea acestuia nu s-a dat acum nici un răspuns direct.Declarația lui Makarios a fost primită favorabil de majoritatea cercurilor poIUice și ziarelor din Nicosia. Glafkos Clerides. președintele parla-

co
de 
a- 

ci- 
în

Mesajul primului ministru al G.R.U.N.C.

PEKIN 10 (Agerpres). — Perm Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., primul ministru al G.R.U.N.C.. a adresat poporului cambodgian un mesaj care subliniază evoluția rapidă a situației din
După atentatul de pe

aeroportul din Atena

Cambodgiă în defavoarea regimului lonnolist, prin atacurile patrioți- lor khmeri în zona Pnom Penhului.Condamnînd escaladarea războiului a'erian dus de S.U.A. în Cam- bodgia și respingînd orice compromis cu regimul trădător al lui Lon Noi, mesajul cheamă compatrioții din zonele temporar controlate de forțele lonnoliste să lupte împotriva regimului de. la Pnom Penh, pentru a contribui la înapoierea în capitala khmeră a reprezentanților F.U.N.C. și G.R.U.N.C., în vederea edificării unei Cambodgii independente, pașni-. ce, neutre, democratice și prospere.

mentului și al ’ Partidului unificat, negociatorul greco-cipriot în cadrul convorbirilor intercomunitare, a declarat că partidul său apreciază cu satisfacție acceptarea de către președintele Makarios a propunerii ziarului „Elefteros Kosmos".Un alt element care reține atenția este greva de două ore declanșată, în comun, vineri, de principalele centrale sindicale din Cipru — „P.E.O." și „S.E.K.". Aceasta a fost prima acțiune comună a celor două organizații sindicale (peste 70 000 de membri) și a avut ca scop să exprime împotrivirea muncitorilor ciprioți față de grupările oare pun în pericol liniștea internă prin acțiunile lor de teroare și violență.In sfîrșit, un comunicat oficial a- nunță arestarea, la Limassol, a lui Stavros Stavrou-Syros, locțiitorul generalului Grivas, și a altor 13 membri ai grupărilor grivasiste. Ziarul partidului A.K.E.L. — „Haravghi" — comentînd activitatea lui Syros, a- preciază că arestarea acestuia constituie un nou succes important în lupta împotriva forțelor teroriste. Un reprezentant al poliției a declarat că asupra celor arestați s-au găsit arme, muniții, documente privind activitatea subversivă a grupărilor grivasiste ilegale, inclusiv un plan de asasinare 
a președintelui Makarios.

ungaro-vest-germane
in vederea stabilirii

de relații diplomaticeBONN 10 . (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. F. Germania a anunțat că, începînd de luni, 13 august, vor avea loc, la Bonn, convorbiri între delegațiile R.F.G. și Ungariei cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Delegația vest-germană, a precizat purtătorul de cuvînt, va fi condusă de Guenther Van Well, director în Ministerul de Externe vest- german, iar delegația maghiară va fi condusă de ministrului Janos Nagy, adjunct *1 afacerilor externe.

SOFIA 10 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dată publicității declarația comună bulgaro-vietnameză privind vizita în Bulgaria a delegației de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politie a-1 C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Consiliului' de Miniștri al R. D. Vietnam. Declarația relevă că părțile au constatat că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări se dezvoltă eu succes în toate domeniile și s-au arătat hotărîte să promoveze în continuare colaborarea reciproc avantajoasă. Este relevată, de asemenea, hotărîrea părților de a dezvolta relațiile frățești dintre P. C. Bulgar și Partidul celor ce Muncesc din Vietnam.Cele două părți reafirmă punctul de vedere potrivit căruia problemele Laosului și Cambodgiei trebuie rezolvate de aceste țări, fără amestec din afară.

Documentul evidențiază, totodată, că cele două părți au examinat o serie de probleme ale vieții internaționale, subliniind importanța unității 
| și colaborării dintre țările socialiste.

Alegerea noului președinte

INDIA VA URMA CALEA REFORMELOR 
SOCIAL-ECONOMICE

Un discurs al premierului Indira Gandhi

su- dar pînă

ISLAMABAD 10 (Agerpres). — Chaudhry Fazal Elahi, fost președinte al Adunării Naționale, membru al Partidului poporului, a fost ales, vineri, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Adunării Naționale și a Senatului, in funcția de președinte al. Republicii Islamice Pakistan — relatează agenția France Presse. El îl înlocuiește ca șef al statului pe Zulfi- kar Aii Bhutto, care va fi numit in funcția de prim-ministru.Noul președinte va depune jură- mîntul la 14 august, îndată după intrarea în vigoare a noii constituții.1 ■................................. .......... ...»
încordare în

Guvernul Greciei cere 
0. N. U. să adopte 

măsuri urgente 
împotriva terorismuluiNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). *— Guvernul Greciei l-a informat pe secretarul general al O.N.U. asupra recentului atentat de pe aeroportul din Atena, cerînd ca Adunarea Generală să adopte de urgență, la viitoarea ei sesiune, măsuri adecvate pentru a preveni asemenea acte. Intr-o •crisoare transmisă de însărcinatul cu afaceri al Greciei la O.N.U. secretarului general, guvernul grec propune ca statele membre ale O.N.U. să ia măsurile necesare împotriva terorismului în cadrul jurisdicțiilor naționale; ratificind, totodată, convențiile internaționale în. .vigoare . privind securitatea aviației civile internaționale și să coopereze Ia elaborarea unui acord care să eonțină sancțiuni împotriva autorilor unor asemenea acte.

VIZITA LUI JENO FOCK
LA VARȘOVIA

X.

ORIENTUL APROPIAT
• Iordania propune organizarea unei reuniuni la nivel 
înalt a țârilor arabe implicate în conflictul din Orientul 

Apropiat • Convorbirile libiano-egiptene• CAIRO 10 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a propus organizarea unei reuniuni la nivel înalt a țărilor. arabe implicate direct în conflictul din Orientul Apropiat — relatează cotidianul egiptean „Al Ahram", reluat de agențiile France Pres- se și United Press International. ~ trivit cotidianului, propunerea a fost făcută de suveranul hașemit în cadrul convorbirii avute cu HassahT.. bri El Kholy, trimis special al președintelui Anwar Sadat, care șe află, ih prezent, într-o vizită Ia Amman.Referitor la convorbirile pe care emisarul șefului statului egiptean le-a avut, in capitala iordaniană, cotidianul „Al Ahram" menționează că aces-

tea au fost „pozitive și susceptibile să ducă la restabilirea relațiilor normale între Iordania și Republica Arabă Egipt".
Po-
Sa-

10 luat ★(Agerpres). — La sfîrșit convorbirile intre delegațiile

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La Varșovia au început vineri convorbiri între Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, aflat într-o vizită de prietenie în capitala polonă. Precedate de o întrevedere între conducătorii guvernelor polonez și ungar, convorbirile plenare dintre reprezentanții celor două țări au pe agendă probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării dintre Polonia și Ungaria — informează a- genția P.A-P-

DELHI 10I. Puținelu). _______ ___ _ _________ _drul unei reuniuni a veteranilor luptei pentru independența Indiei, premierul Indira Gandhi și-a exprimat convingerea că dificultățile economice actuale vor fi depășite și a subliniat hotărîrea guvernului său de a promova, în continuare, reforme social- economice ce vor asigura progresul neîntrerupt al Indiei. Ea a arătat că scopul urmărit de guvernul indian este de a crea posibilități pentru ca cele mai largi pături ale populației să poată beneficia de roadele independenței obținute în urmă cu aproape 26 de ani, relevînd, totodată, că pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de un efort concertat în aplicarea măsurilor adoptate de guvern. „Imensele probleme cu care am fost confruntați, în anii care au trecut de la eliberare, nu puteau fi rezolvate peste noapte, sau de la o zi la alta și nici guvernul nu s-a așteptat la rezultate rapide", a declarat Indira Gandhi.Premierul indian a criticat acele cercuri reacționare care, căutînd să profite de nemulțumirile rezultate din

(Corespondență de la — Luînd cuvîntul in ca- dificultățile economice, se sustrag sarcinilor ce le revin în eforturile de soluționare a problemelor cu care este confruntată țara. Irlanda de Nord

PROTEST ÎMPOTRIVA
RĂPIRII 1IDERU1UI

MIȘCĂRII DE OPOZIȚIE
DIN COREEA DE SUD

chile. Măsuri energice pentru 
deiucarea uneltirilor reactiuniiîn ultimele zile au avut loc două evenimente politice care pun in evidență gravitatea momentului politic actual din Chile, caracterizat printr-o înfruntare dură cu forțele reacționare : remanierea guvernamentală de la 9 august și demonstrația de masă a oamenilor muncii din capitala țării.Noul guvern, numit de președintele Allende, este compus din reprezentanți ai partidelor din Unitatea Populară și comandanții șefi ai celor trei ramuri ale forțelor armate. A fost cooptat, de asemenea, directorul general al corpului de carabinieri — instituție de apărare a ordinii publice. în cu- vîntarea rostită cu o- cazia instalării noului cabinet, președintele Allende a subliniat necesitatea imperioasă de a se lua măsuri e- nergice împotriva celor care, pe diferite căi, urmăresc subminarea rînduielilor democratice și dezlănțuirea unui război civil. Președintele a accentuat că sarcina principală a noului cabinet este asigurarea ordinii politice și economice în fața atacurilor forțelor reacționare.Este cunoscut că dușmanii puterii populare au recurs în ultimele săptămîni la o serie de noi acte de sabotaj și terorism care s-au soldat cu serioase pagube materiale și victime omenești. Numai în această săp- tămînă a fost aruncată in aer conducta de gaz din apropiere de Cu- rico și a fost avariată conducta între Concon și Maipii. Elemente fasciste au atacat sedii ale partidelor politice și locuințele unor personalități din viața publică. Concomitent cu aceste aețiuni criminale ' (in ultimele două săptămîni numărul lor se ridică la peste două sute), a fost declanșată așa-numita grevă a proprietarilor din transporturile rutiere.

Dacă această „grevă" nu încetează, spunea joi președintele Allende, un număr important de întreprinderi industriale riscă să ră- mînă paralizate. Totodată, obstrucția din transporturi pricinu- iește mari dificultăți în aprovizionarea cu combustibil și alimente. Președintele semnala, în legătură cu sarcinile noului guvern. că preocupările și măsurile acestuia trebuie să înlăture situația de permanentă amenințare din partea forțelor care urmăresc — o dovedește și organizarea „grevei" din transporturi — provocarea unei crize economice care să precipite și o criză politică. Sînt necesare legi și acțiuni ferme care să combată delictul economic și să asigure o distribuire echitabilă a principalelor bunuri.Contextul în care a avut loc remanierea guvernamentală a determinat o mobilizare politică a clasei muncitoare, a forțelor progresiste în sprijinul U- nității Populare. „A- părarea procesului revoluționar — spunea președintele Centralei
★

unice a oamenilor muncii la mitingul cu care s-a încheiat demonstrația din Santiago — înseamnă în primul rînd apărarea guvernului democratic".Intr-un apel al Partidului Comunist din Chile difuzat joi se cer. măsuri energice pentru izolarea reacționarilor care plănuiesc o lovitură, de stat; documentul partidului comunist cheamă . la unitatea tuturor pa- trioților „pentru ca republica Chile să poată trăi în pace". „Chemăm. în mod deosebit clasa muncitoare chiliana — se subliniază în apel — să-și siringă rîndurile, menținind o mobilizare permanentă și continuînd să facă, eforturi maxime pentru creșterea producției".Primele ecouri la constituirea noului guvern exprimă aprecierea că mobilizarea oamenilor muncii și resursele de. acțiune ale noului guvern pot a- sigura evitarea unei e- voluții periculoase, respinsă de marea majoritate a chilienilor.
Eugen POPSantiago de Chile
★

Din componenta noului guvern chilian 'fac 
parte personalități civile ți militare. Postul de 
ministru de externe a fost preluat, de Clodo- 
miro Almeyda, ministrul apărării în cabinetul 
precedent, in timp ce portofoliul internelor a 
revenit lui Orlando Letelier, fostul ministru 
de externe. Funcția de ministru al apărării 
naționale a fost încredințată generalului Carlos 
Prats, comandantul șef al armatei terestre, 
funcția de ministru ai lucrărilor publice și- 
transporturilor — generalului Cesar Ruiz, iar 
cea. de ministru de finanțe — amiralului Râul 
Montero Cornejo. Jose Maria Sepulveda, con
ducătorul poliției chiliene, a fost, numit minis
tru pentru problemele pământurilor și coloni
zării, iar Anibal Palma, care a deținut funcția 
de secretar general al guvernului, a devenit 
ministru pentru problemele locuințelor. Postul 
deținut, anterior de acesta a fost. încredințat lui 
Fernando Flores, care în cabinetul precedent a. 
avut portofoliul finanțelor. Alți șapte miniștri 
îți mențin ți în noua formulă guvernamentală 
funcțiile deținute anterior.

★Joi seara, la Santiago de Chile a avut loc 
prima reuniune a noului guvern chilian, în ca
drul căreia au fost examinate probleme pri
vind normalizarea situației interne ți a trans
porturilor.

TRIPOLI Tripoli au libiano-egiptene _ .conduse de primul ministru al Libiei; Abdel Salam Jalloud, și vice- premierul R. A. Egipt, Abdel Kader Hatem. După cum s-a mai anunțat, discuțiile au fost consacrate unor modalități concrete de realizare a propusei uniuni între cele două țări, în vederea căreia, la 1 septembrie, urmează să aibă loc un referendum in cele două țări.Ultima rundă de convorbiri s-a desfășurat in prezența președintelui Moamer Geddafi.Potrivit agențiilor de presă, convorbirile privind diferite aspecte ale uniunii vor fi reluate săptămina viitoare, cu prilejul vizitei pe care 
o va face la Cairo, așa cum s-a anunțat, premierul libian.

Lansarea în U. R. S. S. a stației
interplanetare g^Marte-711

orbita
artifi-

MOSCOVA 10 (A-
gerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că 
in Uniunea Sovietică 
a fost lansată stația 
interplanetară „Mar- 
te-7“. La fel ca și sta
țiile „Marte" cu nu
merele 4, 5 și S, ea a 
fost lansată spre pla
neta al cărei nume îl

poartă de pe 
unui satelit 
cial al Pământului. Di
rijarea. stației a fost, 
efectuată de la cen
trul de radioteleco- 
municații la mari dis
tanțe care dispune de 
puncte terestre am
plasate pe teritoriul

U.R.S.S. ți pe 
științifice.
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spațiului 
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agențiile de presă transmit:
Cu prilejul zilei de 

23 August
La biblioteca română din 

New York a avut loc o mani
festare cu tema „Cultura 
mână in contextul culturii 
versate". După conferința 
Dan Grigorescu, directorul 
bliotecii, au urmat discuții
pra culturii românești contem
porane. In încheiere a fost pre
zentat filmul „Mînăstirile 
Moldova".

Cili Eîl-lai, Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, l-a primit pe Ibrahim El Tahawi, președintele Asociației de prietenie ” gipt—China, care face o vizită R. P. Chineză. E- 
în

Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a primit delegația parlamentară egipteană condusă de Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului « R.A. Egipt, .
ro- 

uni- 
prof.

bi- 
asu-

din

★
In sălile de expoziție ale 

măriei orașului Bergheim. 
R. F. Germania, s-a deschis ex
poziția de pictură pe sticlă a 

’ Eugeniei Buiuc-Marinescu.
Inscriindu-se printre multi

plele manifestări culturale orga
nizate in aceste zile în cinstea 
zilei de 23 August, expoziția a 
trezit un deosebit interes in 
rândurile specialiștilor ți ale 
publicului.

pri- 
din

Lucrările unei conferințe 
a organizațiilor de femei, în cadrul căreia — timp de trei zile — participantele vor dezbate teme referitoare la familie șl educație, societate și muncă, s-au deschis la Helsinki. Din țara noastră participă o delegație condusă de Maria Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor.

Reuniunea grupului de 
lucru sovieto-britanic ”en- tru colaborarea tehnico-științifică în domeniul construcției de aparataj a luat sfîrșit la Londra. Specialiștii sovietici și britanici au examinat probleme legate de cercetări științifice comune în acest domeniu, de cooperarea în producție, de schimbul de experiență și virizările reciproce de licențe.

încheierea convorbirilor 
cenoslovaco-vest-germane Vineri s-au încheiat, la Praga, convorbirile care s-au desfășurat aici timp de două zile între- delegațiile R. S. Cehoslovace și R. F. Germania. conduse de Jiri Goetz, adjunct al ministrului cehoslovac al afacerilor externe, și. respectiv. Paul Frank, secretar de stat la Ministerul de Externe vest-german.

PHENIAN 10 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei din Coreea — blicității o declarație în care __nuntă actul ilegal al clicii lui Pak Cijan Hi, care a trimis-agenți speciali în Japonia pentru a-1 răpi pe Kim Dae Jung, personalitate democratică sud-coreeană stabilită în Japonia.împreună cu întregul popor coreean, C.C. al F.D.R.P.C. denunță vehement acest act criminal — se arată în .declarația difuzată de agenția . Â.C.T.C. Declarația cere autori- tățilpr japoneze șă,.ig măsuri practice pentru arestarea răpitorilor ți pentru salvarea lui Kim Dae Jung.

F.D.R.P.C. — a dat pu- de-

LONDRA 10 (Agerpres). — Situația din Irlanda de Nord a devenit din nou încordată, ca urmare a izbucnirii unor noi incidente, provocate de elementele extremiste.In întregul Ulster au avut loc numeroase manifestații de protest împotriva arestărilor preventive ale u- nor pețsoane suspectate că aparțin grupurilor extremiste, manifestații soldate cu ciocniri între participant și poliție. Totodată, la Belfast și în localitățile din jur, grupuri numeroase de tineri au atacat șase posturi de poliție, iar la Andersontown, polițiștii au intervenit cu forța pentru a dispersa mulțimea, efectuînd numeroase arestări.în localitatea Newry numeroase vehicule au fost incendiate, iar persoane neidentificate au tras asupra mașinii pompierilor' pentru a o împie- . locu| un(je ex_ un incendiu. Joi care se afla un fost atacat cu acest prilej o
dica să intervină în tremiștiî provocaseră seara, un autobuz în grup de muncitori a focuri de armă ; cu _____ *_____„persoană și-a pierdut viata, iar două au fost grav, rănite.Unul din cele mai grave incidente din ultimul timp s-a produs joi. la Omagh, în cartierul de locuințe în care se află familiile militarilor britanici staționați in Ulster. După un anunț telefonic, s-a produs o puternică explozie, care a provocat impor- . tante pagube materiale și rănirea a 16 femei și copii.

MARGINALII
„Sabia lui Damocles

a căzut inofensiv

ti

La Phenian s au încheiat !u- crările congresului național al activiștilor sătești. La încheierea congresului a luat cuvîntul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, care a relevat că, în anul în curs, va fi atins un înalt nivel al producției agricole și va fi realizată o bază tehnico-materială a agriculturii ce va permite ca, în anii imediat următori, să se obțină în țară o producție de cereale de 6,5—7 milioane tone.
Guvernele R.D. Germane 

și Republicii Singapore au hotărît să stabilească relații diplomatice cu începere de la 10 august și să facă schimb de ambasadori — anunță agenția A.D.N,

Lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Organizației de 
colaborare a țârilor so
cialiste în domeniul poș
telor și telecomunicațiilor (O.C.P.T.) au luat sfîrșit la Ulan Bator. La lucrări au participat miniștri și miniștri adjuncți ai telecomunicațiilor din Bulgaria, Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Pcdonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică și R.D. Vietnam.

între Lyon și Geneva, într-o regiune turistică, micul orășel Nantua, așezat pe malul lacului cu același nume, a trăit în ultimele zile și nopți sub... „sabia lui Damocles". O sțîncă imensă, în formă de coloană. cu o greutate de 12 000 tone, ridicată ca o sabie deasupra unui cartier nou al orașului, dădea semne de instabilitate. Cunoscută ca o curiozitate a naturii, coloana de piatră se înclina progresiv, ca faimosul turn din Pisa, In urma studiilor și calculelor făcute de specialiști, dislocarea ei cu ajutorul dinamitei era prevăzută pentru data de 
4 . septembrie în acest an. Dar procesul de eroziune,, probabil ploioasă, nu a ținut 
seama de

accentuat de e varăpreviziunea

experților „sabia lui a început . .__ __ne în mod primejdios.Miercuri după-amia- ză, Ia Nantua s-a dat alerta. Coloana se deplasa cu 10 centimetri pe oră, în loc de 0.5 milimetri, pînă atunci. O viteză de 200 de ori mai mare ! Artificieri curajoși au plasat cu mari riscuri ultimele încărcături de dinamită, în vreme ce orașul își continua viața și activitatea normală. Dar în cursul nopții, la ora 1. sirenele au sunat de zece sese atinsă alarmă. 1 500 soane ' și-au în grabă locuințele, refugiindu-se in orașul vechi, tățile locale hotărîrea să aer coloana cursul nopții, sfidînd din nou decizia

și, astfel, Damocles" să se încli-

ori. Fu- cota de de per- părăsitOficiali- au luat arunce in chiar în Dar,

omului, stinca „a pornit" cu un minut înainte de clipa exploziei. Ca prin miracol, căderea uriașei mase de piatră nu a provocat victime și nici stricăciuni materiale, miracol la care, fapt, a colaborat omul, în-trucît încă din ianuarie la baza stîn- cii au fost săpate un povîrniș și o chiuvetă, milioanele de bolovani scurgîndu-se astfel ca pe un jgheab.Joi dimineață, locuitorii orașului au respirat, după multă vreme, ușurați. Dar peisajul se modificase total, spre regretul turiștilor veniți să admire ciudata „coloană". „Sabia lui Damocles" a căzut. Inofensiv.

Un deȘi

Paul
BIACONESCU

Paris

Expoziție româneasca în 
Cehoslovacia

La Galeriile de artă din Kar
lovy Vary a fost inaugurată o 
expoziție românească de tapi
serie, sculptură in lemn și ce
ramică. La inaugurare art par
ticipat J. Svagera. locțiitor al 
ministrului culturii al R. S. 
Cehe, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, numeroși oameni de artă 
și cultură. A fost de față Si- 
mion Vlad-Popa, însărcinat cu 
afaceri a.i. al României la 
Praga.

Ln Sofia s-au încheiat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei consultative de colaborare economică și tehnico-științifică între Bulgaria și R.P.D. Coreeană. In protocolul semnat la încheierea lucrărilor se arată că s-a convenit asupra unor măsuri de dezvoltare a cooperării în domeniile metalurgiei, chimiei, construcțiilor de mașini, a- griculturii, transporturilor navale ți comerțului.

In localitatea iugoslava 
DubrOVnik s_au încheiat convorbirile dintre Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, secretar federal pentru afacerile externe, ți Mohamed Hafez Ismail, consilierul președintelui R.A. Egipt pentru problemele securității naționale.

Tetsuzo Euwa,Permanent «4 Japonia, pre-
Delegația P.C. din Japo 

nfa, condusă de membru al Biroului Prezidiului P.C. dinședințe al Secretariatului Comitetului Central al partidului, care s-a aflat îh Franța, a purtat convorbiri cu secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, precum ți cu alți conducători ai P.C.F.
Incheierea lucrărilor re* 

uniunii Commonwealthului. La Ottawa au luat sfîrșit vineri lucrările conferinței la nivel înalt a celor. 32 de țări membre ale Commonwealthului. Examinarea cooperării economice între țările membre s-a axat pe. tru celelalte țări secințelor aderării la Piața comună.
stabilirea pen- membre a con- Marii Britanii

Eșecul unei farse electorale

rein
asu- sub- mult

în urmă cu cîteva luni, presa din Republica Sud-Africană făcea multă vîlvă în jurul așa-zisului „pian de acordare a autonomiei" diferitelor giuni din Namibia teritoriu ocupatmod samavolnic de autoritățile rasiste de la Pretoria. La scurt timp însă, opinia publică a- vea să se edifice pra adevăratului strat al acestui trîmbițat plan.Sub pretextul satisfacerii dorinței de libertate a populației namibiene, guvernanții sud-africani au recurs de fapt la o mașinație cusută cu ață albă : a- plicarfea statutului „homeland" („teritoriilor autoadministrate"), în trei dintre cele mai importante zone ale Namibiei. începutul a fost făcut în regiunea Owambo, unde trăiește aproape jumătate din populația țării. In ce a constat „reforma" ? Cîteva concesii neîn-

semnate și „dreptul" de a avea un imn și un drapel propriu. „Autonomia" nu a mers însă mai departe, guvernul „homelandu- lui“ fiind mai departe direct subordonat primului R.S.A. ț serviciul rasiste.Zilele Owamboland au loc primele pentru adunarea legislativă, majoritatea membrilor căreia au fost desemnați de guvernanții de la Pretoria, Aceștia au mizat mult pe alegeri, care, în opinia lor, urmau să consfințească „justețea" planului pus în aplicare. Calculele au dat însă greș. Marea majoritate a populației băștinașe a înțeles că „politica de homeland" nu urmărește decit fă- rîmițarea și înnăbuși- rea luptei de eliberare din Namibia, inducerea în eroare a opiniei publice mondiale, tot

ministru al pus deci în autoritățilortrecute, în avut „alegeri"

mai neliniștită de situația critică din a- ceastă țară. La chemarea organizațiilor democratice, namibienii au boicotat în masă a- legerile. După cum a- nunță agențiile de presă, din totalul de 42 000 de alegători, în fața urnelor s-au prezentat doar... 1 000.In acest fel, farsa electorală din Owambo a eșuat, demonstrîn- du-se. încă o dată, caracterul falimentar al politicii colonialiste duse de regimul rasist din R.S.A. în Namibia, în același timp, ea a arătat că, în pofida tuturor manevrelor la care recurg autoritățile sud-africane în vederea perpetuării dominației coloniale, populația din Namibia este ferm hotărîtă să continue pînă la victorie lupta sa justă pentru dobîndirea dreptului sacru la autodeterminare și independență.
Eugen IONESCU
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