
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
a

Anul XLIV Nf. 10235 Prima ediția
aa

Vineri 18 iulie 1975 6 PAGINI 30 BANI

Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. adresează muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
întregului popor chemarea de a-și concentra în continuare eforturile, toată energia și capacitatea 
în vederea înlăturării grabnice a urmărilor inundațiilor, pentru a asigura dezvoltarea economico- 
socială în ritm susținut a patriei și ridicarea bunăstării celor ce muncesc, de a înfăptui 
neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român

Să răspundem chemării partidului
prin muncă exemplară!

r Principala resursă

propriile forțe
ÎN PRAHOVA

® Cadru optim pentru manifestarea spiritului munci
toresc, revoluționar, în suplimentarea producției de 
care economia națională are acum aîîta nevoie ® Un 
loc prioritar pe ordinea de zi: sporirea producției 

pentru export; reducerea importurilor
Pretutindeni, în întreaga țară, 

oamenii muncii acționează cu ener
gie și răspundere pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor stabi
lite de Comitetul Politic Execuiiv 
al C.C. al P.C.R., de secretarul ge
neral al partidului în vederea recu
perării grabnice a pagubelor pro
vocate- de inundații, pentru supli
mentarea producției, pentru rea
lizarea și depășirea planului în ul
timul an al cincinalului. Pe fondul 
acestei activități rodnice, avîntate, 
a colectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri ș.a., în întreprin
deri se desfășoară, în aceste zile, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii — instituție democratică a 
societății noastre, for de conducere 
a activității din unitățile socialiste.

După cum se știe, pe baza măsu
rilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului — de la care 
se împlinesc 10 ani în aceste zile — 
de Congresele X și XI, precum și 
de conferințele naționale ale P.C.R. 
s-a dat un conținut, un sens nou 
rolului oamenilor muncii' în socie
tatea noastră — rolul de proprie
tari colectivi asupra mijloacelor de 
producție și, totodată, de producă
tori ai bunurilor materiale. In a- 
ceaștă perioadă au fost legiferate 
formele concrete de adîncire a de
mocrației economice și sociale, ast
fel îneît fiecare dintre noi să poa
tă participa oricînd, oriunde și ne- 
if îjlocit, cu inițiativa și cu fapta, 
la' realizarea sarcinilor de produc
ție, la progresul și înflorirea patriei 
socialiste. Iar roadele stimulării 
participării clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii la con
ducerea directă a activității pro
ductive, în vederea perfecționării 
ei necontenite, s-au concretizat, 
de-a lungul anilor, în însemnate 
sporuri de producție, în oreșteri ale 
eficienței economice, în întărirea 
spiritului gospodăresc și, în ultima 
perioadă, în înfăptuirea cincinalu-

Iui înainte de termen, de către 
sute de întreprinderi, de către in
dustria unor orașe și județe.

Ftuctificînd mai bine' avantajele ' 
acestui cadru democratic creat și 
dezvoltat de către partid, acționînd 
în spiritul hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XI-lea al 
dunările generale ale 
muncii sînt chemate să 
toate forțele tehnice și 
unități în vederea realizării în con
diții cît mai bune a planului și a 
angajamentelor pe anul 1975, a 
cincinalului înainte de termen — 
ca o cerință importantă pentru tre
cerea la îndeplinirea cu succes a 
planului de dezvoltare economico- 
socială a țării în cincinalul urmă
tor. Totodată, adunările generale 
vor trebui să analizeze modul cum 
sînt realizate măsurile luate și să 
inițieze noi acțiuni pentru înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretarul general al 
partidului, în scopul înlăturării ne- 
întîrziate a efectelor inundațiilor. 
In împrejurările actuale, cînd tu
turor conducerea partidului ne cere 
să depunem eforturi deosebite 
pentru recuperarea tuturor restan
țelor și suplimentarea producției, 
pentru a pune economia noastră în 
situația de a depăși efectele cala
mităților și a-i asigura în continua
re o dezvoltare viguroasă, adună
rile generale ale oamenilor muncii 
oferă cadrul cel mai potrivit de 
dezbatere a acestor sarcini și gă
sirii celor mai bune soluții pentru 
înfăptuirea lor. Trebuie să se 
dea dovadă de mult spirit mun
citoresc, de spirit revoluționar 
pentru a asigura îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor tra
sate de conducerea partidului, 
pentru revenirea la normal a în
tregii activități.

P.C.R., a- 
oamenilor 
mobilizeze 

umane din

(Continuare în pag. a V-a)

REPORTAJUL

© Program concret, grafice precise de redresare în fiecare uni
tate afectată de inundații ® întreprinderile își reevaluează — 
în adunările generale ale oamenilor muncii — posibilitățile de 
suplimentare a producției © Volum sporit de mărfuri pentru 

export, concomitent cu reducerea importurilor
Așa după cum se cunoaște, și în 

județul Prahova, puternic bazin in
dustrial al țării, apele revărsate au 
produs în numeroase întreprinderi, 
rafinării,, schele petroliere avarii, 
pagube însemnate. Colectivele de 
muncitori, maiștri, ingineri de pe 
Valea Prahovei și a Teleajenului, de 
la Ploiești și Cîfnpina, conduse de 
organizațiile de partid, au acționat 
prompt și au mobilizat toate forțele 
pentru înlăturarea efectelor inunda
țiilor, pentru a pune cît mai grabnic 
în funcțiune capacitățile de produc
ție. Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul oamenilor din 
județ, indicațiile date comitetului 
județean de partid — în scopul mo
bilizării tuturor rezervelor umane și 
materiale pentru reouperarea inte
grală a pierderilor în industria ju
dețului — de a se obține producții 
suplimentare la export, de a se re
duce cît mai mult importurile au în
suflețit si mai mult colectivele, le-au

îmbărbătat în acțiune, în muncă. 
După cîteva zile de la inundații 
toate întreprinderile din Prahova 
(excepție făcea la data. de 8 iulie 
a.c. întreprinderea de exploatare și 
prelucrare a materialelor neferoase 
de. la Vălenii de Munte, astăzi resta
bilită) își reluaseră activitatea nor
mală. Pentru a grăbi recuperarea pa
gubelor, oamenii au organizat schim
buri prelungite, au făcut din dumi
nici zile în haine de lucru. 
Comuniștii, șefii de ateliere, oame
nii de la concepție, muncitorii s-au 
adresat în aceste zile comitetelor de 
partid — statul major de acțiune șî 
inițiativă — cu noi propuneri pentru 
folosirea și mai bună a capacități
lor de producție, a timpului de mun
că, a forței umane. La întreprinde
rea de utilaj petrolier „1 Mai“ din 
Ploiești, bunăoară, 'toate căutările 
colectivului s-au concretizat într-un
(Continuare în pag. a IlI-a)

Aspect din secția de prelucrări mecanice a întreprinderii „'1 Mai" din Ploiești

DECRET PREZIDENȚIAL
cu privire ia încetarea stării de necesitate 
pe teritoriul țării, cu excepția județelor

limitrofe Dunării
Examlnînd modul în care au fost aplicate hotărîrile șl 

măsurile luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și prevederile Decretului prezidențial cu privire 
la instituirea stării de necesitate, constat, cu profundă 
satisfacție că, la chemarea partidului și statului, comu
niștii, toți oamenii muncii, întregul nostru popor au 
acționat cu forțe unite pentru prevenirea și combaterea . 
inundațiilor, înlăturarea consecințelor acestora și asigu
rarea desfășurării normale a întregii activități produc
tive. fe-au luat măsuri pentru a se stăvili revărsarea ape
lor, pentru strîngerea și salvarea recoltei, repunerea în 
funcțiune a unităților economice afectate, restabilirea 
căilor de comunicații, a rețelelor electrice și de teleco
municații, pentru limitarea pagubelor pricinuite avutului 
obștesc și personal.

Dînd o înaltă apreciere eroismului, abnegației și spiri
tului de sacrificiu cu care s-a acționat în aceste împre
jurări grele, adresez cele mai calde felicitări clasei 
noastre muncitoare, țărănimii, tuturor oamenilor muncii, 
activiștilor de partid, de stat, ai organelor obștești, pre
cum și unităților forțelor armate, unităților Ministerului 

• de Interne și formațiunilor gărzilor patriotice pentru 
modul exemplar în care și-au îndeplinit misiunea.

Este necesar ca, sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din toate sectoarele de activitate 
să acționeze în continuare, cu fermitate, pentru repu
nerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție 
și înlăturarea pierderilor suferite, recuperarea într-un 
termen scurt a restanțelor determinate de calamitățile 
naturale și 
productive, 
de plan.

In scopul
Iui Politic Executiv al 
șurile ce se impun în continuare pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a efectelor inundațiilor, decretez :

Art. 1. — începînd cu data de 18 iulie 1975, încetează 
starea de necesitate instituită prin Decretul prezidențial 
nr. 145/1975, cu excepția județelor limitrofe Dunării.

Art. 2. — Comitetele și birourile executive ale consi
liilor populare din județele și localitățile limitrofe Du
nării vor acționa în continuare, sub conducerea organi
zațiilor de partid, în conformitate cu prevederile Decre
tului privind instituirea stării de necesitate, pentru adu
cerea la îndeplinire a tuturor măsurilor stabilite în ve
derea prevenirii revărsării apelor pe întregul curs al 
fluviului, pentru apărarea localităților, unităților socia
liste și a culturilor agricole împotriva inundațiilor.

In acest scop, organele locale de partid și de stat vor 
mobiliza întreaga populație aptă de muncă, militarii și 
formațiunile gărzilor patriotice, pentru continuarea lu
crărilor de întărire și înălțare a digurilor, precum șf 
pentru îndeplinirea tuturor celorlalte lucrări prevăzute 
în planurile de apărare împotriva inundațiilor pe Du
năre.

Art. 3. — Ministerele, celelalte organe centrale, comi
tetele executive ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, precum și toate unitățile socia
liste vor lua măsuri î'n vederea repunerii în funcțiune 
a tuturor capacităților de producție afectate de inundații 
și recuperării, pe fiecare minister, în fiecare județ și în 
fiecare unitate a pierderilor suferite.

cultu-

a în
de pe

asigurarea 
în vederea

desfășurării ritmice a 
îndeplinirii și depășirii

aducerii la

activității 
sarcinilor

îndeplinire a hotărîrii Comitetu- 
C.C. al P.C.R. cu privire la mă-

Unitățile socialiste care nu au fost afectate de inun
dații vor realiza producții suplimentare la produsele ce
rute în mod deosebit pe piața internă și la export, pen
tru asigurarea recuperării integrale a pierderilor din in
dustrie, agricultură și din alte domenii.

Art. 4. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, comitetele și birourile executive ale consi
liilor populare, conducerile unităților agricole vor asi
gura mobilizarea țărănimii, a specialiștilor și a tuturor 
cetățenilor apți de muncă pentru :

a) încheierea recoltării în cel mai scurt timp a 
rilor de vară și îndeosebi a păioaselor ;

b) transportul și depozitarea în bune condiții 
tregii recolte ;

c) continuarea acțiunilor de scurgere a apelor
suprafețele inundate și de pe cele unde băltește apa ;

d) efectuarea lucrărilor de întreținere și de completare 
la culturile afectate parțial de inundații ;

e) insămințarea cu culturi duble, îndeosebi de porumb 
și legume, pe suprafețe mai mari decît .cele prevăzute 
în plan, în vederea compensării, într-o măsură cit mai 
mare, a pierderilor provocate de inundații ;

f) recoltarea, transportul și depozitarea furajelor ;
g) realizarea producțiilor planificate de carne și lapte.
Comitetele și birourile executive ale consiliilor popu

lare vor acționa, în conformitate cu Legea privind orga
nizarea și desfășurarea muncii în agricultură, pentru 
organizarea, în bune condiții, și executarea la timp și 
de calitate superioară a tuturor lucrărilor agricole, pen
tru întărirea disciplinei muncii în agricultură, stabilind' 
orare de lucru și sarcini obligatorii pentru fiecare uni
tate, formațiune de lucru, pentru toți lucrătorii din agri
cultură. Se vor lua măsurile necesare pentru funcțio
narea fără întrerupere a tuturor mașinilor agricole.

Art. 5. — Ministerul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, comitetele' și birourile executive ale consiliilor 
populare vor lua măsurile necesară pentru repararea și 
consolidarea căilor de comunicații și vor asigura, în cel 
mai scurt timp, restabilirea activității normale în trans
porturi.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va 
elabora și supune spre aprobare programul de consoli
dare și protecție a căilor ferate, de supraînălțare a dru
murilor, precum și de lărgire și deschidere a podurilor 
care s-au dovedit necorespunzătoare în condițiile inun
dațiilor.

Art. 6. — Consiliul Național al Apelor și comitetele 
executive ale consiliilor populare județene și al munici
piului București vor lua în continuare măsuri de refa
cere, întărire și extindere a digurilor de apărare, cu so
luții definitive, precum și de realizare a lucrărilor de 
regularizare și adîncire a albiei rîurilor, pentru apărarea 
localităților și unităților economice împotriva inunda
țiilor.

Art. 7. — Organele și organizațiile dă partid, de stat 
și obștești, unitățile socialiste diri toate sectoarele de 
activitate și în primul rînd din industrie și agricultură 
vor acționa cu toată energia și fermitatea, 
colectivele de oameni ai' muncii, întreaga 
astfel îneît pînă la sfîrșitul anului 1975 să fie recupe
rate, în întregime, pierderile suferite de pe 
dațiilor, asigurîndu-se prin aceasta dezvoltarea econo- 
mico-socială în ritm susținut a țării și ridicarea bună
stării celor ce muncesc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

mobilizînd 
populație,

urma inuri-

ln spiritul Legii privind organizarea producției și a muncii

în agricultură, al hotărîrii Comitetului Politic Executiv

în con- 
locuito- 
necesi- 
mobili-

FIECĂREI IOHMAȚII, I1HĂRH OM, 
ORDINE ȘI DISCIPLINĂ DESĂVÎRȘITĂ

Realizarea în cel mai scurt timp a 
volumului mare de lucrări din agri
cultură impune participarea 
tinuare la muncă a tuturor 
rilor de la sate. Starea de 
tate a încetat, dar starea de
zare a tuturor forțelor trebuie să fie 
prezentă pretutindeni. Strîngerea re
coltei pînă la ultimul spic, trans
portul și depozitarea ei în bune con
diții, insămințarea tuturor suprafețe
lor cu culturi succesive, continuarea 
acțiunilor de scurgere a apelor de pe 
suprafețe inundate este răspunderea 
nemijlocită a lucrătorilor din agri
cultură, a țăranilor cooperatori, me
canizatorilor și specialiștilor. Răs
punderea pentru recoltă, pentru pro
ducția agricolă o poartă, așa cum se 
prevede în legile țării, lucrătorii 
ogoarelor.

„SCÎNTEII" DESPRE EROISMUL ACESTOR ZILE

Zece cuvinte despre Epopee vîlceană
truda a zece zile

„După o decadă de la inundații, ne realizăm integral planul

Tg. Mureș. La zece zile 
după inundații. Atmosferă 
calmă, luminoasă.

Informația din subtitlu ne 
este furnizată, așa, „prin
tre altele", de către tovară
șul Ironim Buda, primarul 
frumosului municipiu cu 
peste 116 000 de suflete de 
pe Mureș. Dar ce densitate 
de realități, ce tensiune și 
cită muncă încordată sînt 
cuprinse în aceste zece cu
vinte spuse pe tonul cel 
mai calm ? Zece cuvinte 
despre truda a zece zile 1

...Cu exact zece zile în 
urmă, în halele care acum 
dau producții normale, apa 
devenise stăpînă, invadînd 
mașinile, alungind oamenii 
de la efortul lor cotidian. 
La IMATEX, de pildă, care 
azi raportează reintrarea in 
funcțiune, oamenii abia 
apucaseră să demonteze și 
6ă care pe brațe doar o 
optime din cele opt sute de 
motoare ale întreprinderii. 
Restul fuseseră năpădite 
de ape...

— De data aceasta — ne

spune primarul municipiu
lui — Mureșul a stat blind. 
N-a putut rupe chingile de 
beton de zeci de kilometri 
pe care le-am strîns în ju
rul lui după 1970. în schimb 
ne-au lovit Roka, Pocloșul 
și Budiul, niște pîrîiașe 
neînsemnate, dar care, din 
cauza ploilor torențiale, în 

’ numai trei ore și-au mărit 
debitul de 26 de ori și ne-au 
pricinuit mari pagube.

Aceste pagube au însem
nat inundarea părții de jos 
a orașului, cuprinderea de 
valuri a peste 6 000 de 
case, afectarea a 14 unități 
economice (dintre care pa
tru total), distrugerea a mii 
și mii de metri pătrați de 
străzi și trotuare, înfun- 
darea canalelor, afectarea 
unor unități comerciale și 
instituții social-culturale... 
Dar triumful apelor stre
curate cu viclenie de Roka 
a fost efemer. După numai 
cîteva ore, învingînd perfi
dia apelor, oamenii — ti
neri și vîrstnici, români, 
maghiari, într-o exemplară

unitate — au revenit la 
mașinile lor. vremelnic 
ocupate de bezmetica nă
vală. Evocînd acele mo
mente, interlocutorul nos
tru nu-și poate ascunde 
emoția : „Cu durerea celui 
ce-și regăsește în suferin
ță pe cineva apropiat, oa
menii și-au mîngîiat mași
nile unde numai cu o zi 
înainte își făceau datoria 
de ostași ai cincinalului și 
au început să le curețe de 
mii, să le redea putere. Din 
propria lor forță morală".

Forță care înseamnă nu 
numai producție într-un 
timp record, ci și sprijin 
acordat altora. Pentru că, 
să nu uităm, puternicul 
detașament muncitoresc al 
Tîrgu-Mureșului, destoinica 
organizație de partid au gă
sit superba forță de a sări 
din prima clipă în ajutorul 
unităților greu încercate din

Petre DRAGU 
Emil MARINACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

LEGEA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI 
ȘI A MUNCII ÎN AGRICULTURĂ prevede:

"Membrilor cooperatori, tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, în dubla lor calitate de proprietari și producători, le re
vine înalta responsabilitate de a-și îndeplini toate sarcinile de 
muncă personale, de a-și aduce contribuția la realizarea planu
rilor dejproducție...".

„...întărirea ordinii și disciplinei constituie o obligație pri
mordială a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, a membrilor 
cooperativelor agricole și a producătorilor individuali, a orga
nelor agricole centrale și locale, a specialiștilor agricoli, a tutu
ror celor ce muncesc în agricultură".

Cu privire la răspunderile membrilor cooperatori, legea prevede s

„să participe cu regularitate la muncă, executînd integral și 
corespunzător normelor tehnice lucrările ce le revin în cadrul 
formațiunilor de lucru din care fac parte sau unde nevoile pro-' 
ducției o cer; să respecte programul de lucru stabilit pentru fie
care loc de muncă și perioadă de lucru, în funcție de specificul 
și cerințele procesului de producție din agricultură".

la lumina farurilor
La confluența Bistriței 

vîlcene cu Oltul, în pune- . 
tul Tătărani-Băbeni, apele 
Oltului au mușcat cu săl
băticie din malul drept 10, 
20, 30, pînă la mai bine de 
100 de metri. Era limita la 
care, în urmă cu cîțiva ani, 
s-a implantat, la o adînci- 
me de 11 m, în lunca Oltu- 

• lui, și la o înălțime deasu
pra solului de 32 de m, ri
nul din stîlpii de înaltă 
tensiune ai magistralei na
ționale de 400 kV Porțile 
de Fier-Rovinari-București. 
Dezlănțuit năpraznic, Oltul 
a ras totul în jur. Și malul 
înalt de 2—3 metri, și pă
durea de plopi care i 
cuse mîndră de cîțiva 
și cultura de porumb 
apropiere.

Cînd am ajuns la 
locului i-am găsit pe 
litarii trupelor de geniu și 
vînătorii de munte, 
ună cu lucrători ai 
lui „Electromontaj" 
rești — șantierul 
luptîndu-se cu Oltul pentru 
a înălța un nou stîlp și a 
pune astfel din nou sub 
tensiune magistrala națio
nală. Se dădeau comenzi

cres- 
. ani, 

din

împre-, 
trustu- 
Bucu- 

Govora,

scurte, prin radio, de pe un 
mal pe altul al Oltului, se 
urmărea executarea pro
gramului stabilit.

— Aici, asupra acestui 
stîlp, ne concentrăm în bu
nă măsură atenția — ne-a 
spus directorul general al 
trustului „Electromontaj", 
Mihalache Ionescu. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a cerut să restabi
lim legătura normală în 
cel mai scurt timp. Oa
menii pe care îi vedeți 
aici, militari și energeti- 
cieni, au înțeles din plin 
acest lucru și acționează 
fără odihnă. In timp record 
am înălțat un stîlp provi
zoriu. Acum căutăm să în
tindem cablurile. Este foar
te greu. Oltul este încă a- 
dînc, 2,5—3 m, și foarte re
pede, dar oamenii nu se 
dau bătuți.

O știre de ultimă oră : 
legătura a fost restabilită. 
De cîteva 'Zile, prin magis
trala de 400 kV pulsează 
din nou energia electrică.

Cîteva nume de oameni 
care s-au evidențiat în 
mod deosebit ? Este greu,

f

foarte greu de ales, văzîn- 
du-i pe toți, cot la cot, în 
apele miloase ale Oltului, 
luptîndu-se cu torentul încă 
dezlănțuit. Totuși, notăm la 
întîmplare pe militarii : 
Dumitru Dinică, Nicolae 
Cîrstoiu, Mihai Mihăilescu, 
Ștefan Catana, Dan Mihai, 
Vasile Voinicu și pe mun
citorii Gh. Giurăscu, Petre 
Moise, Ion Tîrteală, Gheor- 
ghe Stanciu, Ion Ifrim, Vic
tor Iacobescu și mulți, 
multi alții.

...Pe îngusta fîșie de nici 
jumătate de metru care a 
mai rămas 
părțitor de 
pară apele 
Oltului de 
al hidrocentralei 
stăm de vorbă cu tînărul și 
energicul conducător al a- 
cestei importante lucrări, 
inginerul Marin Ciulei :

— Uitați-vă in direcția 
aceea, la plăcile groase de 
beton sfărîmate ca niște foi

V. BIRLĂDEANU 
Viorel SAEĂGEAN 
Ion STANCIU

din digul des- 
pămînt ce se- 
învolburate ale 

canalul de fugă 
Govora

(Continuare în pag. a Il-a)

îndeplinirea riguroasă a prevede
rilor legii este o îndatorire cu ca
racter permanent, nu numai în con
diții excepționale. în orice condiții, 
legea trebuie aplicată punct cu 
punct, în fiecare unitate agricolă, la 
fiecare loc de muncă. în spiritul in
dicațiilor cuprinse în hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în toate unitățile agricole 
trebuie stabilite orare de lucru pre
cise și ferme, programe concrete și 
sarcini obligatorii pentru toate for-

mațiunile de lucru, pentru fiecare 
om în parte. Organizațiile de partid, 
comuniștii de la sate trebuie să se 
afle permanent în fruntea muncii, în 
fruntea întregii activități pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru 
stimularea și dinamizarea tuturor 
energiilor, în așa fel incit toți locui
torii satelor să participe' mereu cu 
mai mult spor la toate lucrările ce 
se cer făcute în agricultură în aceas
tă perioadă și în perioadele care ur- 
meăză. •

corespondenții „Scînteii"

La Sîntuhalm, județul Hunedoara, se pregătește terenul pentru insămințarea 
culturilor duble

lll-a,
relatează din județe



PAGINA 2 SCÎNTE1A — vineri J8 iulie J975

în fruntea luptei pentru refacere, pentru realizări
cît mai importante in dezvoltarea economică

Munca a fost organizată riguros, 
răspunderile-rațional distribuite

Ziarul nostru a informat la timpul 
potrivit faptul că județul Brăila a 
terminat primul în tară secerișul or
zului și recoltarea griului. Acum, 
primim de asemenea o știre proas
pătă : județul Brăila a terminat, 
tot primul în tară, semănatul cul
turilor duble pe suprafața planifi
cată de 60 900 de hectare. Cum s-au 
obținut aceste succese ținînd seama 
că județul a avut și el de suferit de 
pe urma inundațiilor ?

Am participat la adunarea activu
lui de partid al comitetului județean, 
care a avut loc cu cîteva zile înain
te de declanșarea campaniei de re
coltare. Atunci au fost precizate în 
amănunt sarcinile, au fost repartizate 
judicios forțele organelor de partid 
și de stat și ale celorlalte organisme 
județene ; în acest cadru s-au stabi
lit răspunderi ferme, pe consilii in- 
tercooperatiste și chiar pe fiecare 
cooperativă agricolă și I.A.S. Practic, 
pentru fiecare unitate agricolă a- 
existat un activist de partid care răs
pundea direct de mersul lucrărilor. 
S-a urmărit ca distribuirea forțelor 
și stabilirea răspunderilor să se facă 
ținîndu-se seama de condițiile de la 
fața locului, de capacitatea organiza
torică, competenta și pregătirea ca
drelor trimise pe teren. în locurile 
cele mai grele, hotărîtoare, cum ar fi 
Insula Mare a Brăilei, zona I — Jir- 
lău, Vișani, Cîineni, Surdila —, Greci, 
în zona 2 — Scorțaru Nou, Pitulați, 
Sihleanu și altele, au fost repartizate 
cadrele cele mai experimentate, 
membrii biroului și secretarii comi
tetului județean de partid, membrii co
mitetului executiv al consiliului popu
lar județean, cei mai buni specialiști.

Măsurilor stabilite inițial le-au 
fost aduse unele „retușuri" din mers, 
în funcție de evoluțiile situației ; 
în acțiunile pentru prevenirea inun
dațiilor s-au constituit comandamente 
speciale și s-au făcut noi repartizări 
de sarcini pe zone : în Insula Mare 
a Brăilei, pe malul rîurilor Buzău și 
Călmățui, în zona de apărare a mu
nicipiului, precum și pe o porțiune 
a Dunării de 45 km, între Tichilești 
și Gura Călmățui. în comunele jude
țului au fost constituite aproape 200 
de detașamente speciale, care. în spi
rit de disciplină și ordine, au inter
venit și intervin pe loc în rezolvarea 
tuturor problemelor importante. In 
comuna Scorțaru-Nou, trei detașa
mente speciale, avîndu-i în frunte pe 
președinții celor trei cooperative 
agricole, au asigurat eliminarea, în
tr-un timp scurt, a apei de pe 2 5QQ - 
hectage;,^e culturi inundate,.»... ....

O altă regulă stabilită, decurgînd 
din spiritul de buna’scdrgah'izăresf:â' 
muncii, este strict respectată: în fie
care seară, la o anumită oră, fiecare 
din membrii biroului comitetului ju
dețean și alte cadre prezintă, de pe 
teren, rapoarte la comandamentul 
județean (este stabilită pînă și ordi
nea acestor comunicări, avind , priori
tate cele din zonele periclitate). în 
funcție de rapoarte se iau operativ 
măsuri de redistribuire a forțelor 
umane, mașinilor și utilajelor deve
nite disponibile într-un loc și nece
sare în altă parte. în felul acesta, 
în dimineața zilei următoare. „întări

rile" sînt la destinație, iar munca 
poate continua intens, fără perturbă
rile unor noi organizări și reorgani
zări.

De pildă, Ia Surdila Găiseanca, 
peste 1 600 de hectare de culturi s-au 
aflat sub luciul apei ; seara a fost 
raportată situația. Ca urmare a mă
surilor de mobilizare luate în cursul

Comuniștii-sufletul acțiunii 
pentru suplimentarea 

angajamentelor în producție
Potrivit sarcinilor stabilite de con

ducerea partidului de a se compen
sa într-un răstimp cît mai scurt pier
derile suferite de economia naționa
lă. întreaga clasă muncitoare acțio
nează cu fermitate pentru a obține 
rezultate cît mai bune în producție, 
luîndu-și angajamente suplimentare. 
Această mișcare se manifestă cu pu
tere și la Hunedoara, deosebit de 
important fiind faptul că ea se des
fășoară în mod organizat, avîndu-i 
pe comuniști, organizațiile de par
tid ca suflet și forță motrice.

Un puternic stimulent în această 
privință l-a avut faptul că. cu prile
jul recentei vizite de lucru făcute în 
județul Hunedoara, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut colectivului de si- 
derurgiști să producă cantități supli
mentare de metal, îndeosebi lamina
te, competitive pe piața mondială, 
să utilizeze în mai mare măsură căr
bunele din Valea Jiului la fabricarea 
cocsului în vederea reducerii impor
turilor. Cu promptitudine, încă din 
ziua următoare, comitetul de partid, 
împreună cu comitetul oamenilor 
muncii din Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, au trecut la acțiune pen
tru realizarea acestei sarcini. în 
principalele sectoare — la furnale, 
otelării, laminoare, la cocserie — or
ganizațiile de partid au constituit co
lective de specialiști, de tovarăși din 
activul de partid, care caută noi so
luții și posibilități pentru îmbunătă
țirea procesului tehnologic, in vede
rea sporirii producției, reducerii 
cheltuielilor valutare prin importuri 
de materii prime, materiale și car
buranți tehnologici.

în sprijinul eforturilor ''siderurgiș- 
tilor hunedoreni au acționat și mem- 

■'.’brii biroului; comitetului, municipal 
,de partid,cape au primit,responsabi
li tați precise. fiind repartizați pe

Cu spirit de prevedere, lucrări 
pentru prevenirea inundațiilor

Cu toate că localitățile sătmărene 
nu au fost afectate de recentele 
inundații, biroul comitetului jude
țean. organele și organizațiile locale 
de partid, în spiritul măsurilor sta-

nopții, în primele ore ale dimineții 
următoare, peste 6 500 de oameni (din 
care de la consiliile intercooperatiste 
Ianca și Cireșu — 2 500 și, respec
tiv, 3 000 de oameni) lucrau iritens 
în cîmp : 3 200 la secerișul griului
din apă, ceilalți 3 300 la evacuarea 
apelor.

După cum au arătat rezultatele 
pe ansamblul județului, organizarea 
riguroasă a muncii, repartizarea judi
cioasă a cadrelor, precizarea respon
sabilităților, atragerea întregului ac
tiv de partid și spiritul de disci
plină și-au dovedit eficienta. (Con
stantin Moraru).

secții. Comitetul județean de partid 
a asigurat o strînsă conlucrare între 
siderurgiștii hunedoreni și minerii 
din Valea Jiului, precum și cei din 
Teliuc, pentru ca prin sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil și a 
celei de minereuri din cadrul jude
țului, siderurgiștii hunedoreni să fie 
Sprijiniți în obținerea unor producții 
suplimentare și reducerea corespun
zătoare a volumului importurilor.

în cadrul acțiunii de suplimentare 
a angajamentelor se acordă o hten- 
tie deosebită pregătirii temeinice a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, care aii loc în zilele acestea 
în toate secțiile combinatului. în sec
țiile a Il-a furnale, otelăria nr. 2, 
laminorul de 800 mm, unde aseme
nea adunări au avut loc cu partici
parea membrilor biroului comitetu
lui municipal, precum și a cadrelor 
de conducere din combinat, proble
mele legate de obținerea unor pro
ducții suplimentare s-au bucurat de 
prioritate : de îndată ce rezervele au 
fost depistate s-au și stabilit respon
sabilitățile și. termenele de îndepli
nire. Comitetele de partid, fiecare 
organizație de bază — care conduc 
nemijlocit întreaga acțiune, asigurînd 
urmărirea riguroasă, zilnică, pe 
locuri de muncă a modului cum se 
înfăptuiesc nivelurile stabilite — au 
organizat o largă popularizare a sar
cinilor ce revin formațiilor de la 
fiecare loc de muncă, activizî.nd în 
acest scop corpul lor de agitatori, 
toate formele de agitație vizuală. 
Prin panouri, lozinci, afișe cu texte 
scurte, concise se menține perma
nent în atenția fiecărui eiderurgist 
importanta realizării sporurilor de 
producție, efectul pe care îl au asu
pra, ,ecp_poțțiiei.A naționale, pit .și in 
viata fiecăruia dintre ei. (Sabin Io-' 
nescu).

bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., al indicațiilor sș- 
crejarului general al partidului — 
care subliniau importanța unor mă
suri cu caracter definitiv și de per

spectivă — au amplificat acțiunile 
politico-organizatorice, în vederea de
finitivării sistemului de diguri de pe 
rîul Someș.

La Satu-Mare, organele locale de 
partid au orientat activitatea unită
ților de resort, ca și colectivele în
treprinderilor, să renunțe la orice 
fel de lucrări improvizate și să ac
ționeze cu prevedere, în perspectivă 
în ceea ce privește construirea unui 
sistem trainic și eficace de diguri, 
executat în soluție definitivă, care 
să devină o stavilă sigură în calea 
oricăror viituri ce ar putea ame
nința vreodată localitățile județului. 
Organizațiile de partid din întreprin
deri. instituții, din comune au des
fășurat o intensă muncă politică, a- 
xată pe ideea că nu trebuie să se 
aștepte primejdiile apelor, ci să se 
prevină aceste primejdii, acordîndu-se 
o atenție permanentă lucrărilor de 
îndiguire. Pentru o cît mai bună 
organizare și coordonare a mun
cii porțiunile de diguri în lucru 
au fost repartizate pe întreprinderi 
și instituții ; de asemenea, membrii 
birourilor și secretariatelor comite

A sosit foaia volantă!
o La oră cînd transmit, primele 

dintre cele 500 de exemplare ale foii 
volante intitulate sugestiv „Ore fier
binți" ies pe poarta tipografiei din 
Giurgiu și se îndreaptă spre locurile 
unde lupta de apărare împotriva 
apelor Dunării se desfășoară cu in
tensitate : spre diguri și întreprin
derile industriale, spre ogoare și la 
siloz sau la baza de export din raza 
portului. Instrument viu al muncii 
de agitație, foaia volantă „Ore 
fierbinți" își informează cititorii a- 
supra desfășurării acțiunilor de con
solidare și apărare a digurilor, de 
strîngere a recoltei de grîu și de 
legume din împrejurimile orașului, 
ca și asupra realizărilor în sporirea 
producției industriale în toate în
treprinderile. Rubrica „bilanțul la zi" 
consemnează cele mai noi angaja
mente și rezultate ale schimburilor 
prelungite din întreprinderi. Ime
diat după tipărire, foaia volantă este 
difuzată de agitatori, care organi
zează discuții de la om la om în 
întreprinderi, școli, în detașamentele 
de intervenții de pe diguri, pe o- 
goare, astfel ca îndemnurile mobili
zatoare să fie urmate de fapte. 
(Mihai Iordănescu).

Acțiuni convergente 
pentru sporirea exportului

și reducerea importului
A doua zi după ce Ia Brașov, to

varășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
organizației județene de partid sar
cina de a intensifica preocuparea 
pentru sporirea producției destinate 
exportului și reducerea importului, 
comitetul județean a luat măsuri pen

telor județean și municipal și-au sta
bilit responsabilități precise, pe zone 
riguros delimitate. Nu a trecut și 
nu trece zi in care „proble
ma" digului" să scape atenției. 
Procedind astfel, în ultimul timp, în 
zona municipiului Satu-Mare, pe 
malul drept al Someșului, peste 700 
de lucrători de la exploatarea elec- 
troenergetică, întreprinderea de in
dustrializare a cărnii, autobaza II, 
au lucrat zilnic, sub directa 
conducere a unor membri ai birou
lui comitetului municipal de partid 
și a unor specialiști, la dezafectarea 
unor sectoare productive ale unită
ților amintite și mutarea lor în alte 
zone, pentru a crea astfel front de 
lucru terminării lucrărilor pe ulti
mele porțiuni din cei 90 km de di
guri construite, pe acest rîu, în ul
timii 4 ani.

Ritmul actual al lucrărilor, felul 
cum este organizată munca, mobili
zarea largă a forțelor dau garanția 
că întregul sistem de apărare împo
triva inundațiilor va fi terminat pină 
în luna octombrie, în avans față de 
termenul planificat — decembrie a.c. 
(Octav Grumeza).

• Pentru a veni în sprijinul cam
paniei agricole de vară, secția propa
gandă a Comitetului județean Olt al 
P.C.R. a tipărit peste 5 000 de foi 
volante pe care le-a distribuit cu 
operativitate în toate localitățile ju
dețului. Rubricile acestor foi volante 
sînt consacrate /relevării realizărilor 
la zi din fiecare cooperativă agri
colă, I.A.S. sau S.M.A., evidențierii 
celor mai harnici mecanizatori, 
muncitori și cooperatori, precum și 
precizării, în ordinea priorității, a 
măsurilor ce trebuie luate în con
tinuare pentru impulsionarea, sece
rișului.

Stimularea întrecerii la recoltat, 
aducerea in atenția oamenilor de la 
sate a celor mai bune rezultate și 
confruntarea acestora cu situațiile 
necorespunzătoare ce se mai întîl- 
nesc, transmiterea operativă și prin 
intermediul forlor volante a măsuri
lor ce se cer luate pe cîmp au con
tribuit la accelerarea desfășurării lu
crărilor, la încheierea secerișului 
griului de pe toate suprafețele în 
numeroase cooperative agricole, în
tre care și cele din raza de activi
tate a S.M.A. Izbiceni, Corabia. Ște
fan cel Mare, Vișina ș.a. (Emilian 
Rouă).

tru crearea în toate cele peste 40 de 
întreprinderi din județ, care au sar
cini de export, a unor colective cu- 
prinzînd cadre de conducere, specia
liști, membri ai organelor de partid, 
muncitori cu înaltă calificare profe
sională care să examineze în detaliu 

și cît mai grabnic posibilitățile exis
tente pentru sporirea producției des
tinate exportului și reducerea impor
tului. întreprinderea de tractoare și-a 
suplimentat, recent, planul la export 
cu 1 500 de tractoare. în secții și pe 
aleile întreprinderii. în locurile de 
afluență au apărut panouri și grafi
ce, lozinci mobilizatoare prin care 
membrii colectivului sînt chemați și 
îndemnați să gîndească și să facă 
propuneri privind contribuția proprie 
ia suplimentarea realizărilor pentru 
export și reducerea importurilor. în 
secția montaj-general și în altele 
agitația vizuală reușește să țină trea
ză atenția muncitorilor, ei fiind zilnic 
încunoștințați asupra ritmului de 
lucru și rezultatelor pe care Ie obțin 
echipele ce lucrează Ia produsele 
destinate exportului. Întrucît toate 
sarcinile legate de producția pentru 
export se cer soluționate cu prompti
tudine, numeroase organizații de par
tid și-au devansat datele adunărilor 
generale, stabilite anterior. în vederea 
examinării aspectelor esențiale lega
te de suplimentarea angajamentelor 
și ridicarea la un înalt nivel calitativ 
superior a producției destinate ex
portului. Așa a fost cazul adunării 
comuniștilor organizației de bază 
nr. 21 montaj-general, unde aten
ția tuturor a fost Îndreptată spre

La muncile agricole, mii de oameni. 
Cum s-a asigurat mobilizarea lor?

Odată cu mutarea în lanuri a „se
diilor", comitetele de partid din toate 
localitățile județului Neamț au a- 
dus cu ele. în linia întîi a bătăliei 
pentru pîine, și arsenalul bogat al 
formelor muncii politice de masă. 
Ziarele și foile volante, pliantele și 
radiotranzistoarele, stațiile de radio- 

‘ emisie, edițiile la zi ale gazetelor lo
cale, panourile cu fruntași, gazetele 
satirice și, mai ales, munca de la om 
Ia om a agitatorilor sînt numai cîteva 
din formele muncii politice de masă 
prin care organizațiile de partid, 
prezente pe cîmpiile județului, dina
mizează erjgrgiile pentru ca toate lu
crările agricole să fie executate la 
timp și fără pierderi.

încă din zori, membrii de partid 
de la sate — în frunte cu activiștii 
comitetului județean P.C.R. — dau 
primii exemplul, pornind spre lanuri, 
iar pilda lor e urmată de sute și sute 
de săteni. Ținînd legătura cu sediul 
comandamentului județean prin sta
ții de radioemisie, activiștii Comite
tului județean de partid aduc seceră- 
torilor din lanuri la fiecare 2—3 ore 
vești mobilizatoare despre mersul lu
crărilor îți^alte .colțuri ,ale județului, 
înțreț.inînd astfel> un climat de între
cere între unitățile agricole din ju
deț. La multe sedii ale organizațiilor 
de partid, ca cele din Butnărești, 
Gherăești, Dobreni, Botești, Moldo
veni etc., am întîlnit mobilizatorul a- 
fiș : „Sîntem cu toții în lanuri 1 Ve- 
niți alături de noi !“. Seara, odată cu 
întoarcerea coloanelor de secerători, 
stațiile de radioamplificare din ace
leași localități transmit emisiuni spe
ciale dedicate fruntașilor zilei, pre
cum și materiale ascuțite referitoare 

respectarea strictă a disciplinei teh
nologice. Adunarea generală a orga
nizației de bază nr. 13 motor a dez
bătut aspectele legate de realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, iar co
muniștii organizației de bază nr. 6 
turnătorie de oțel au analizat preo
cuparea membrilor de partid pentru 
îmbunătățirea calității produselor.

Dînd dovadă că înțeleg primii deo
sebita însemnătate a reducerii impor
tului de utilaje, mașini, instalații, co
muniștii organizației de bază nr. 38 
autoutilări au trecut, de la dezbate
rea acestui subiect în adunarea ge
nerală, la măsuri practice, concrete. 
Deși rezultatele de pînă acum sînt 
merituoase, eforturile colectivului 
pentru reducerea importului și 
sporirea aportului propriu la do
tarea secțiilor concretizîndu-se, in 
primul semestru, în realizarea unor 
agregate, mașini și utilaje în valoare 
de 48 milioane lei, realizîndu-se pe 
această cale o economie de 5.7 mili
oane lei valută, comuniștii de aici, 
prin exemplul pe care-1 qferă, im
pulsionează căutările colectivului 
pentru identificarea de noi surse 
care- să le permită în continuare re
ducerea importurilor — îndeosebi la 
acele utilaje și mașini care pot fi 
executate cu forțe proprii. (Nicolae 
Mocanu).

la cei ce nu se încadrează în ritmul
de muncă al întregului sat.

O susținută activitate politică de 
explicare a faptului că recolta aces
tui an e o problemă nu numai a sa
tului, ci și a orașului, că în joc e pli
nea întregului popor, desfășoară or
ganizațiile de partid din întreprin
deri pentru a-i mobiliza pe oamenii 
muncii din 
aceste zile 
perativelor 
cheierea recoltării 
celorlalte lucrări de sezon ce nu su

industrie 
decisive, 
agricole 

și

să dea, in 
ajutor coo- 
pentru în- 
ințensificarea

portă aminare. O interesantă iniția
tivă au lansat comuniștii din două 
mari întreprinderi ale județului — 
Combinatul de fire și fibre sintetice 
Săvinești și întreprinderea de țevi 
Roman : în cadrul unor adunări ge
nerale fulger ale organizațiilor de 
bază s-a luat hotărirea constituirii
unor „detașamente de sprijinire a ă- 
griculturii". Inițiativa a fost apoi 
lansată mai depărte și larg populari
zată de agitatori în ședințele grupe
lor sindicale și ale organizațiilor de 
U.T.C. Pînă în prezent, la Combina
tul de fire și fibre sintetice 1100 de 
muncitori, tehnicieni, ingineri s-au 
înrolat în asemenea detașamente, 
constituite pe structura organizațiilor 
de partid și avîndu-i în frunte pe 
secretarii acestora : ele și-au luat 
angajamentul să realizeze în între
gime prașila a IlI-a pe cîmpiile se
mănate cu porumb ale C.A.P. Dum
brava Roșie și plivitul fasolei la 
C.A.P. Piatra Neamț. Detașamentele 
organizate la întreprinderea de țevi 
Roman s-au angajat să execute pra
șila a IV-a pe cîmpiile cu sfeclă de 
zahăr ale C.A.P. Săbăoani. (Ion
Manea).

Cuptorul nr. 6 de carbid de la Combinatul chimic Tîrnâveni a fost pus în funcțiune (fotografia din stingă). Întreprinderea de utilaj chimic Gâești: se expediazâ beneficiarilor primele produse după inundații (fotografia din dreapta)

Zece cuvinte despre 
truda a zece zile

(Urmare din pag. I)
Sighișoara și Tîrnăveni, din 
comunele județului. Prin 
aceasta, Tîrgu-Murcș, cen
trul politic și administrativ 
al județului, inima Iui in
dustrială, s-a arătat vrednic 
de această demnitate. Inca- 
drîndu-se acțiunii energice, 
ample a organizației jude
țene de partid, el și-a tri
mis oameni, împreună cu 
materialele necesare, să dea 
ajutor operativ, eficient 
peste tot unde a fost nevoie. 
De pildă, combinatul chi
mic din localitate a trimis, 
din prima ?i, fratelui său 
din Tîrnăveni, grav lovit, 
atît oameni, cît și materiale. 
De asemenea, la Sighișoa
ra au fost trimiși cîteva 
sute de lăcătuși, mecanici, 
sudori și alți specialiști. Și 
tot la fel. unitățile de con
strucții, de drumuri și po
duri s-au răspîndit pe 
toate căile de acces, prin 
toate satele, cu oamenii lor 
neobosiți, cu mașinile lor 

puternice. Am întîlnit deci 
și aici, ca pretutindeni în 
zonele calamitate, roadele 
forței de organizare și de 
acțiune a partidului.

Această organizare își 
■vădește pregnant eficiența, 
mai ales în asemenea îm
prejurări. „Nu numai în 
întreprinderile calamitate 
s-au constituit comanda
mente speciale — ne spu
nea tovarășul Pavel Chio- 
reanu, secretar al comite
tului județean de partid — 
ci în toate unitățile. Fiecare 
cu sarcini specifice : în cele 
afectate — dirijarea efor
tului de redare cît mai re
pede in producție a tuturor 
capacităților ; în celelalte 
— găsirea soluțiilor celor 
mai eficiente și imediate 
pentru depășirea angaja
mentului inițial cu cel pu
țin 10 la sută, aceasta pen
tru compensarea inactivită
ții temporare a unităților 
afectate.

Asemenea măsuri vin. de 

fapt, în întîmpinarea dorin
ței colectivelor, a dăruirii 
lor, izvorîte din . spiritul 
civic și patriotic. De pildă, 
chiar a doua zi după retra
gerea apelor, patru mari 
colective de muncă au lan
sat chemarea, de a se face 
din duminici zile normale 
de lucru pînă la recupe
rarea întîrzierilor, de a se 
prelungi programul de lu
cru cu 3 ore, tocmai pentru 
ca aceste schimburi prelun
gite să readucă cît mai re
pede industria mureșeană Ia 
ritmul ei normal.

Dar pentru aceasta tre
buia valorificată întreaga 
forță de muncă disponibilă 
a județului. De aceea, s-a 
hotărît ca din unitățile 
neproductive — unde schim
burile prelungite n-ar fi 
avut efect imediat și direct 
asupra reluării vieții nor
male — o treime a efecti
velor să meargă și să lu
creze în zonele lovite de 
ape, pentru înlăturarea 
grabnică a urmărilor. Astfel., 
constituit! în detașamente 
speciale, cu sarcini clare, 
pe obiective, muncitori, teh
nicieni de înaltă clasă, in
gineri, activiști de partid, 
deputați, cadre cu funcții 
de răspundere, elevi, func

ționari lucrează zi și noap
te, după grafice precise, 
pentru refacerea întreprin
derilor, pentru creșterea 
producției. Aceasta, în afa
ră de munca depusă pentru 
refacerea locuințelor și a 
zestrei edilitare a orașului, 
unde activitatea cunoaște 
un flux continuu... Dar nu 
numai atît. Căci Mureșul 
este și un județ cu destule 
zone agricole afectate. De 
aceea, detașamentele muni
cipiului Tg. Mureș — alături 
de toți oamenii muncii din 
județ — trebuie să contri
buie — și o fac cu eficien
ță in aceste zile — și la bă
tălia pentru recoltă. Zeci 
de mii de oameni ai ora
șului ies zilnic pe ogoare, 
lucrind cu tragere de ini
mă, într-o disciplină care 
înseamnă ea însăși forță.

Așadar, atmosfera calmă 
a Tîrgu-Mureșului — în 
care eleganța și culoarea 
cu care orașul și-a obișnuit 
vizitatorii sînt nealterate — 
nu este decît un semn al 
siguranței, izvorîtă dintr-o 
bună organizare. Un semn 
al puterii izvorite din con
știința și disciplina oame
nilor săi. ..începind de azi. 
municipiul își realizează

integral sarcinile de plan". „...De efort care — ne 
Zece cuvinte care exprimă . spune primarul municipiu- 
concentrat rezultatul firesc lui — să nu uităm, continuă 
a zece zile de superb efort. din plin 1“

Ep&pee vîlceană — 
la lumina farurilor

(Urmare din pag. I)
de placaj. Aceste adevărate 
ziduri de- fortăreață, care 
se aflau în prelungirea ză
gazului de beton, aveau 
menirea să -apere digul de 
pămint. însă apa Oltului a 
venit cu o asemenea furie 
devastatoare — rîul atin
sese viteza de 2 600 metri 
cubi pe secundă,' adică ju
mătate din debitul normal 
al Dunării — îneît nu i-au 
rezistat nici plăcile, nici 
digul. A spintecat digul cu 
o „rană" de aproape două
zeci de metri. Dacă nu i se 
opunea o rezistență înver
șunată și izbutea să mai 
rupă încă un metru din dig, 
apele dezlănțuite ale Oltu
lui inundau canalul de fugă 
și hala de turbine a hidro
centralei, ducînd de ripă o 
avuție națională de multe 

milioane lei și- rodul mun
cii noastre de patru ani.

Bătălia ce s-a dat aici a 
fost cu adevărat epopeică. 
Din seara cind s-a tras pri
mul semnal de alarmă s-au 
adunat pe șantier — cei 
mai mulți din proprie ini
țiativă, venind de acasă, 
din Rîmnicu-Vîlcea sau 
Govora, cu mașini de oca
zie, biciclete sau chiar pe 
jos — sute de oameni apar- 
ținînd atît lotului de con
strucții, cit și întreprinderii 
de montaje și beneficia
rului.

S-a lucrat, începînd din 
clipele acelea, la lumina 
unor ingenioase proiectoa
re improvizate : au fost 
puse unul lingă altul toate 
autovehiculele șantierului 
cu farurile îndreptate spre' 
dig. Sub răpăitul unei ploi 

turbate, goi pînă la brîu, 
oamenii de pe șantier, ca 
zidarii Ion Popescu, Nicolae 
Popa, Dumitru Diaconu, ti
nichigiii din formați.a de 
lucru a lui Ion Manea, 
montorii maistrului Ion 
Dodon, militarii de sub co
manda maiorului Dumitru 
Chiriță, au lăsat de o parte, 
in noaptea aceea de supre
mă încleștare, uneltele me
seriei lor și s-au apucat, cu 
eforturi adesea supraome
nești, să umple saci cu pă- 
mînt și pietre și să-i trans
porte cu bărcile sau. une
ori. direct prin ana care le 
ajungea pînă la brîu șnre 
malul unde se înălța digul. 
A fost o luptă eroică nu 
numai cu natura, ci și cu 
minutele și secundele.

— La un moment dat — 
ne spunea comunistul Du
mitru Muntean, șeful unei 
echipe de betoniști — s-a 
pus problema : „Ce facem 
dacă se rupe digul și vin 
apele peste noi ? Fugim sau 
rămînem ?“. Răspunsul a 
fost unanim : ..Rămînem și 
luptăm pînă la ultimele 
forte !“.

Acum, odată primejdia 
trecută, se studiază cu a- 
tenție noi căi și posibilități 
de consolidare a digului 

spre a face față în viitor 
oricăror încercări. în ce 
privește hidrocentrala, oa
menii care o construiesc și 
o montează s-au angajat 
s-o dea integral în func
țiune pînă la 23 August.

...Zăgăzuit la Vidra, prin 
barajul de acumulare al hi
drocentralei, Lotrul și-a a- 
dunat afluenții din aval și 
s-a năpustit cu furie peste 
maluri, mușcînd adine din 
drumuri, din așezările afla
te în apropierea sa. Cel 
mai cumplit însă s-a arun
cat peste rampele de în
cărcare și peste cabanele 
forestierilor, peste păduri. 
Miile de metri cubi de buș
teni coboriți cu trudă de cei 
800 de muncitori aflați la 
gurile de exploatare ale 
U.F.E.T. Brezoi au devenit 
ținta Lotrului. Apele sale 
au furat, de altfel, aproape 
4 000 de metri cubi arbori 
încă nefasonați, dar au 
fost salvați alți 18 000 mc. 
scoși de oameni, și utilaje 
din zona inundabilă. Zi si 
noapte, formațiile d» lucru 
conduse de comuniștii Con
stantin Duță, Ion Mardare 
și Decebal Popescu din 
sectorul de exploatare Voi- 
neasa n-au părăsit parche
tul. n-au știut ce-i clina de 
odihnă. înciudat parcă. Lo

trul s-a năpustit peste căile 
de acces, avariind peste 280 
km drumuri forestiere auțo 
și 294 km drumuri pentru 
tractoare. Practic, unitatea 
forestieră din Brezoi nu 
mai avea legătură rutieră 
cu nici unul dintre parche
tele sale.

— îndată ce apele Lotru
lui au început să scadă — 
ne spunea Nicolae Berbece, 
secretarul comitetului de 
partid pe unitate — am or
ganizat detașamente de in
tervenție, a căror sarcină 
expresă a constat în conso
lidarea, fie și provizorie, a 
drumurilor.

Multe dintre aceste „e- 
chipe de șoc" le-am găsit 
pe traseu. Forestierii puse
seră- pină ieri in funcțiune 
250 km de drumuri. O cifră 
statistică de ultimă oră : de 
ieri, peste 103 guri de ex
ploatare și-au reluat acti
vitatea. Și din parchetele 
sectorului Obîrșia Lotrului 
buștenii au început să fie 
coborî ți din nou spre sec
țiile de industrializare.

Tenacitatea, ambiția și 
responsabilitatea comunistă, 
iată trăsăturile de caracter 
demonstrate cu prisosință 
de oamenii muncii vilceni 
în aceste zile de luptă a- 
prigă.
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DE PRODUCȚIA AGRICOLĂ

RĂSPUND ÎN PRIMUL RlND SĂTENII

lată de ce chemarea acestor zile este:

MUNCĂ!
■ ȘI 1N AGHICI LTIRĂ

SE POATE MJCRA NOAPTEA
O dovedesc mecanizatorii din Arad

Tn funcție de situația concretă din 
diferitele zone ale județului, biroul 
.omitetului județean de partid a 

stabilit un program concret de mă
suri prioritare pentru stringerea 
grabnică a recoltei de grîu, legume 
și furaje, pentru realizarea integra
lă a planului de însămințare a cul
turilor succesive. Cu combinele, cu 
coasele și secerile, mii de oameni 
continuă să pună griul la adăpost. 
La cooperativa Zăbrani, de pildă, 
unde se aplică operativ măsurile sta
bilite pe plan județean, ritmul la 
seceriș s-a intensificat ; din 980 ha 
cu grîu au mai rămas de recoltat 
160 ha. Cele 13 combine „Gloria" au 
atins o viteză medie de peste 10 ha 
pe zi. Programul de lucru cuprinde 
trei etape : din zori și pînă în jurul 
orei 8, un detașament de tineri lu
crează la eliberarea terenului de ba- 
Iotii de paie, dînd posibilitate trac
toarelor să intre Ia arat ; de la ora 8 
la 20 griul e în atenția tuturor ; apoi, 
pînă noaptea tîrziu, tractoarele cu 
plugurile și semănătorile conti
nuă arăturile și însămînțările. Acest 
mod de organizare a muncii se apli
că cu bune rezultate în multe coope
rative agricole, printre care și cele 
din Chesint, Neudorf, Chișineu-Criș, 
Nădlac. Seitin, Felnac, Săvîrșin, Vă- 
rădia de Mureș și altele.

Acțiunile întreprinse pentru strîn- 
sul recoltei de grîu, al celorlalte 
produse agricole s-au soldat cu 
rezultate bune. Numeroase unități 
agricole, printre care I.A.S. $agu, 
Utviniș, Scînteia și Cermei, coopera
tivele agricole din Peregu Mare, 
Mănăștur, Apateu, Zăbrani, au în
cheiat recoltatul griului. Totodată 
se lucrează Ia însămînțarea culturi
lor succesive. Pînă la data de 16 iu
lie au fost însămînțate 13 982 ha cu 
culturi duble, din care 11 270 ha po
rumb pentru boabe.

în cursul nopții de miercuri spre 
joi, în urma unei analize a situației 
recoltării la griu, direcția agricolă

împreună cu trustul județean S.M.A. 
au întocmit, un plan concret de ac
țiune privind folosirea mai eficien
tă. la întreaga capacitate, a combi
nelor „Gloria" pentru încheierea sece
rișului în următoarele 4—5 zile. Ast
fel, peste 100 de combine de la

S.M.A. Pecica, Nădlac. Vinga, Sint- 
ana, Curtici vor fi trimise, eșalo
nat. spre localitățile din zonele de 
deal : Sebiș. Gurahonț, Tirnova, Be- 
liu, Șicula și altele, unde stadiul de 
coacere a griului impune o puternică 
mobilizare de forțe mecanice și 
umane.

în multe unități agricole s-a creat 
un decalaj nejustificat între recoltat, 
eliberarea terenului și semănat. Fap
tul că pînă la 10 iulie nu s-a însă
mînțat decît un sfert din culturile 
succesive prevăzute arată cit este de 
important să se acționeze operativ, 
energic pentru a însămința, tot ceea 
ce s-a prevăzut, cit mai repede.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scinteii"

DOUĂ SCHIMBURI
PE TRACTOARE ȘI UTILAJE

Initiative bune în Olt
Biroul comitetului județean de 

partid, organele agricole județene a- 
cordă maximă atenție însămînțării 
culturilor succesive. Din cauza condi
țiilor nefavorabile, suprafața însă- 
mîntată este -relativ mică : 22 708 
hectare din cele 60 000 prevăzute. 
Demn de remarcat este faptul că s-a 
însămînțat, după grîu și orz, întreaga 
suprafață de 16 000 hectare cu po
rumb pentru boabe.

Pentru intensificarea ritmului Ia 
însămințări au fost luate mai mul
te măsuri, dintre care citez : toate 
tractoarele, echipate cu pluguri și 
discuri, au fost concentrate la aratul 
și pregătitul terenului acolo unde 
solul poate fi bine lucrat ; în nume
roase unități, motopompiștii au for
mat al doilea schimb pe tractoare ; 
în mai toate cooperativele agricole 
mecanizatorii lucrează in schimburi 
prelungite ; tractoriștii de pe com
bine, înainte și după seceriș, deci 
dimineața și seara, ară sau pregătesc 
terenul ; în zonele unde solul permi
te, pregătirea terenului pentru se
mănat se face numai prin diScuiri 
repetate, mărindu-se astfel mult rit—

mul lucrării. Așa s-a procedat în u- 
nități din raza de activitate a S.M.A. 
Brebeni. Corabia, Vlădila etc. Ca ur
mare a aplicării acestor măsuri, rit
mul lucrărilor de pregătire și însă- 
mintare a culturilor succesive a spo
rit mult După cum ne spunea tova
rășul ing. Mircea Saftencu. directo
rul tehnic al trustului județean de 
mecanizare a agriculturii, în cursul 
zilei de ieri au fost însămînțate a- 
proape 3 000 hectare cu porumb, le
gume și alte plante in cultură suc
cesivă. O atenție deosebită se acor
dă însămînțării culturilor legumicole. 
Pentru cultivarea a 2 000 hectare de 
cartofi au fost procurați din vreme 
tuberculii puși la iarovizat si tratați.

Planul județean prevede, de ase
menea, însămînțarea a 2 000 -hectare 
cu mazăre, dar trebuie cit mai ope
rativ posibil să se rezolve problema 
aprovizionării cu sămință pentru în
treaga suprafață. ' ‘ i.-

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

Oamenii au împinzit lanurile pe porțiunile cu griu căzut și teren moale, acolo unde nu pot Intra combinele. Secvență din bătălia recoltei la coope
rativa agricolă Bolintin, județul Ilfov, unde se poate spune că „satul s-a mutat în cîmp". Fo>to : S. Cristian

CORESPONDENȚII „SCINTEII" TRANSMIT
Județul Brăila a terminat însămînțarea culturilor 

duble După ce’ Primii Pe tară> lucrătorii ogoarelor județului Brăiila 
au raportat terminarea recoltării griului, iată că ieri. 17 iulie, s-a 
anunțat un nou succes : au fost încheiate lucrările de însămințare a cul
turilor duble pe 61 000 hectare, respectîndu-se astfel angajamentul luat 
simbătă în fața secretarului general al partidului cu prilejul vizitei de 
lucru la Brăila.

în principal, aceste suprafețe au fost însămînțate cu porumb pentru 
boabe și siloz, iar 1 700 hectare cu legume. Pe măsura retragerii și e- 
vacuării apelor din zonele inundate au fost reînsămînțate peste 6 000 de 
hectaire din 9 171 -hectare calamitate. Munca neobosită pe ogoare nu a 
încetat. Se continuă cu intensitate spo-rită lucrările la întreținerea cul
turilor. O lucrare de maximă urgență este acum aplicarea udărilor la 
culturile in vegetație și la semănăturile cu culturi duble.

Brigada femeilor lucrează... bărbătește. Intr_o mdnă 
ținea snopul de grîu, iar în cealaltă secera. Așa am cunoscut-o pe Rada 
Turcu, „membră a cooperativei agricole din Cervenia și pensionară" — 
după cum ni s-a recomandat. Are 65 de ani, dar se ține încă în putere. 
Putea să stea acasă, dar nu a făcut-o. A auzit că în apropiere de Zim- 
nicea, la dig, griul este sub apă. A auzit că, uneori, apa a.junge pînă la 
genunchi, dar nu a pregetat nici o clipă. A venit singură și a spus că 
vrea să meargă la secerat Ia dig. Au luat-o împreună cu ele.

De ce „ele" ? Pentru că 80 de femei din comuna Cervenia, numai 
femei, au format o brigadă de lucru care a venit să dea o mină de aju
tor Ia stringerea griului de sub ape. 80 de femei din rîndul cărora iti 
vine greu să remarci pe vreuna fără să te gîndești că ar trebui să le 
scrii cu majuscule pe toate. Sînt multe Marii, Ioane, Floriei. în gestul 
lor se concentrează parcă tot efortul și toată încordarea celor care, în 
aceste zile, muncesc fără răgaz de-a lungul Dunării pentru stăvilirea 
apelor și stringerea recoltei. (Ion Teodor).

în patru zile, în cooperativele agricole din județul Satu-Mare va
fi însămințată toată suprafața de culturi succesive — respectiv 25 000 
ha. Suplimentar se însămînțează 700 ha cu legume — castraveți, mazăre, 
fasole pentru păstăi. Pînă joi, 17 iulie, a fost însămințată în întregime 
suprafața planificată ou porumb boabe — 4 000 ha, precum și 8 000 ha 
cu napi de miriște, sfeclă furajeră, porumb masă verde. Cele mai mari 
concentrări de forțe la semănat au loc în cooperativele din consiliile 
intercooperatiste Cărei, Sanislău, Tiream. (Octav Grumeza).

In zona Giurgiu s-a încheiat recoltatul griului. In S€C" 
torul Giurgiu, mii de cooperatori și mecanizatori, muncitori, personal 
tehnico- administrativ, elevi și pionieri, organizați in echipe și detașa
mente, au lucrat zi de zi pe ogoare alături de cooperatori în scopul 
strîngerii fără pierderi a recoltei. Concomitent, 30 de mecanici din în
treprinderile municipiului au mers pe ogoare și au lucrat în schimb de 
noapte. Ca urmare a acestor eforturi, în unitățile din cadrul consiliului 
intercooperatist Giurgiu, recoltatul este încheiat pe cele peste 3100 
hectare. Lucrările avansează în ritm alert și în celelalte unități agricole 
din sectorul dunărean al județului Ilfov. (Mihai Iordănescu).

Eliminarea apei de pe terenurile agricole. ln 10316 uni" 
tăți.le agricole afectate de inundații din județul Ialomița conti
nuă acțiunile de scurgere a apei de pe suprafețele unde încă băl
tește. „Am hotărît să recuperăm cel puțin 80 la sută din pro
ducția de porumb și alte culturi de pe cele 380 ha afectate de 
ape, ne-a spus tov. Andrei Pățeanu, primarul comunei Giurgeni. Tot 
satul este în cîmp la efectuarea de canale de scurgere, iar acolo unde 
nu se poate asigura căderea liberă a apei se acționează cu motopom- 
pele“. în momentul de față -se dă bătălia pentru însămînțarea a încă 
100 ha de porumb în cultură succesivă. în satiil Hagieni, împresurat 
de ape în zilele viiturii, activitatea a revenit la normal. Sase moto- 
pompe trag apa fără întrerupere. Se lucrează la întreținerea culturi
lor și însămînțarea de noi suprafețe cu porumb pentru boabe. (Lucian 
Ciubotarii).

Lucrările de întreținere. Aoum- după ce în jude'ul Vrancea se" 
cerișul s-a Încheiat, s-a trecut cu toate forțele Ia efectuarea lucrărilor 
de întreținere, mai ales pe culturile succesive semănate imediat după 
recoltatul orzului. Pe terenurile unde plantele au ajuns la 10—15 cm 
se lucrează cu sapa rotativă și se execută prașila manuală. Cel care 
au declanșat această acțiune au fost șl în acest an cooperatorii din 
Vînători. Pînă în prezent, lucrarea de întreținere cu sapa rotativă au 
efectuat-o pe întreaga suprafață destinată porumbului boabe, urmînd 
ca în 1—2 zile să se treacă la executarea prașilei manuale. într-o altă
cooperativă agricolă, cea din Suraia, unde au fost însămînțate 625 ha 
cu porumb pentru boabe și siloz, 30 ha cu fasole, zilnic participă la 
lucrările de întreținere peste 200 de cooperatori. în cooperativele agri
cole de pe raza consiliului intercooperatist Sihlea au fost organizate 
schimburi de lucru prelungite, iar noaptea se lucrează la arat și se
mănat. Echipele de mecanici organizate pe ateliere mobile execută 
reparațiile la tractoare noaptea, în brazdă. (Dan Drăgulescu).

x-----  Dispeceratul public al cooperării întreprinderilor ------x

„AUTOBUZUL" INTÎRZIE DIN CAUZA 
PARTENERILOR NEPUNCTUALI

,----------------- ÎN INDUSTRIE ------------------

Angajamentul suplimentar— 
chezășia redresării

La Întreprinderea „Autobuzul" 
din Capitală prevederile de plan, 
pe șase luni, la producția globală 
au fost îndeplinite și depășite, în- 
registrîndu-se o creștere de peste 
44 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Totuși, Ia autouti
litare planul a fost îndeplinit numai 
/în proporție de 81 la sută, iar Ia 
^autobuzele Diesel se consemnează 
o restanță de 181 de bucăți. Care 
sînt cauzele acestor rămîneri în ur- 

, mă ? „Nerealizarea planului la u- 
nele tipuri de autovehicule se dato
rează, în principal, neajunsurilor 
existente pe filiera cooperării cu 
alte unități economice" — preciza 
Gheorghe Fischer, șeful serviciului 
plan-dezvoltare.

După șase luni de la apelul 
„Autobuzului", adresat prin inter
mediul rubricii noastre „Dispece
ratul public al cooperării între
prinderilor" unora dintre colabo
ratorii săi. constatăm că între
prinderea .bucureșteană întîmpină și 
în prezent o serie de greutăți. Ce-i 
drept, majoritatea partenerilor de 
cooperare vizați în urmă cu șase

1. ÎNTREPRINDEREA DE PIESE AUTO-SIBIU, care a recuperat 
restanțele la 18 repere, să intensifice livrările la amortizoare și la su
papele 6017, 6019 și 6001.

2. Deși ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE-BRAȘOV a fă
cut eforturi deosebite pentru livrarea principalelor agregate pentru au
tobuzele MAN, totuși, în prezent, are restanțe la motoare, diferențiale 
și punți-față.

3. Restanțele ÎNTREPRINDERII DE INDUSTRIE LOCALA „BIIIO- 
REANCA“-ORADEA se ridică la 800 bucăți suspensii pneumatice, re
per 5012, iar nivelul livrărilor este foarte scăzut.

4. ÎNTREPRINDEREA DE AUTOTURISME-PITEȘTI să recupereze 
răminerile în urmă la jențile pentru autoutilitare.

Răspunsul unităților vizate
întreprinderea de piese 

auto Sibiu

„Livrările se situează, 
în prezent, la nivelul 

graficelor
Ing. loan Simion, directorul în

treprinderii : „Referitor la restan
țele pe care le avem față de între
prinderea «Autobuzul»-București, 
precizez că la supapele de reglaj 
6017 și 6019, precum și la supapele 
de siguranță 6001, în prezent can
titățile executate și livrate cores
pund cu cele din graficele de coo
perare și obligațiile contractuale. 
Restanțele trimestrului I la aceste 
repere vor fi recuperate, eșalonat, 
pînă la sfîrșitul anului 1975“.

Din discuția avută cu directorul 
întreprinderii am reținut că în ceea 
ce privește amortizoarele, la aceste 
repere au fost aduse o serie de îm
bunătățiri și ele urmează să fie in 
curînd reomologate. Odată efectua

luni — întreprinderile „Indepen- 
dența“-Sibiu, „Timpuri noi" și „I- 
zolatorul" din Capitală — au apli
cat măsuri ferme,pentru recupera
rea restanțelor. Din păcate însă, 
alături de întreprinderea de piese 
auto din Sibiu, care nu a reușit în 
cele șase luni să recupereze inte
gral rămînerile in urmă, pe par
curs au apărut și alți parteneri de 
cooperare care nu își respectă obli
gațiile contractuale. Consecințele 
unor atari stări de lucruri au fost 
■arătate și nu mai insistăm asupra 
lor. în schimb, reamintim furnizo
rilor restanțieri că, în acest an, pro
ducția întreprinderii „Autobuzul" 
trebuie să sporească cu 65 la sută 
și că înfăptuirea acestui obiectiv 
depinde în măsură hotărîtoare .de 
promptitudinea cu care ei vor li
chida rămînerile în urmă, de modul 
în care vor acționa, în continuare, 
pentru ca obligațiile contractuale să 
fie onorate la termen. Tocmai de 
aceea, colectivul întreprinderii 
„Autobuzul" din București adre
sează un nou apel următorilor par
teneri de cooperare : 

tă această operație, colectivul În
treprinderii este hotărît să depună 
toate eforturile pentru livrarea ur
gentă a amortizoarelor.

întreprinderea de auto
camioane Brașov 

„Beneficiarul și-a creat 
singur greutăți”

Ing. Adalbert Rularea, directorul 
general adjunct al Centralei in
dustriale de autocamioane și turis
me, director al întreprinderii de 
autocamioane-Brașov : „Am mobi
lizat și ne vom mobiliza toate for
țele de care dispunem pentru a ne 
onora la termen obligațiile contrac
tuale pe care le avem, prin planul 
de stat, față de întreprinderea «Au
tobuzul». Situația in care se găseș
te, la această oră, întreprinderea 
«Autobuzul» și-a creat-o singură, 
întîrziind asimilarea autobuzului 
mic. Din această cauză, întreprin
derea bucureșteană dorește să com

penseze nerealizările înregistrate la 
acest produs prin depășirea planu
lui la autobuzele mari. în acest 
sens, a apelat la centrala indus
trială, care, deși cunoștea situația 
întreprinderii noastre, le-a promis 
că-i ajută, că-i va sprijini. Or, ca
pacitățile noastre sînt drămui
te și Înmiitele la aceste produse 
(la produsele de 215 CP). în ce pri
vește întreprinderea «Autobuzul», 
este bine să se știe că neasimilînd 
autobuzul mic nu ne-a livrat o se
rie de repere din componența unor 
subansamble pe care, Ia rîndul 
nostru, ar trebui să i le livrăm pen
tru autobuzul mic. Aceasta ne-a 
produs mari greutăți : capacitățile 
pe care noi le-am creat în acest 
scop nu au putut fi acoperite, în 
întregime, cu comenzi și, ca atare, 
nu ne-am realizat planul cu mai 
multe milioane de lei".

Grupul întreprinderilor 
de industrie locală Bihor 

„Restanțele 
vor fi recuperate, 

contractele onorate”
Director comercial, Mircea Dan : 

„Conform contractului încheiat cu 
întreprinderea «Autobuzul», aceasta 
se obliga să asigure materialele 
necesare colaborării, respectiv și un 
subreper turnat din oțel, dar aceas
tă obligație nu a fost respectată la 
timpul potrivit. Acest fapt ne-a pus 
în situația de a căuta noi un cola
borator pentru turnarea subreperu- 
lui amintit. Fabricația suspensiei 
pneumatice (reper 5012) am înce
put-o în luna ianuarie, pe baza o- 
mologărilor la beneficiar. în tri
mestrul I 1975 am expediat între
prinderii «Autobuzul» o cantitate

II 
Desigur, este bine că și de această dată majoritatea partenerilor 

de cooperare se angajează să acționeze energic pentru recuperarea 
restanțelor pe care le au față de întreprinderea „Autobuzul". De ce 
însă este necesar ca întreprinderea bucureșteană să facă un nou 
apel către unii din colaboratorii săi ? Nu există decit o singură ex
plicație: măsurile menite să asigure un flux continuu pe filiera cooperă
rii s-au stabilit sub imperiul unor nevoi stringente, fără să se asigure o 
perspectivă in acest domeniu. Spunem aceasta, deoarece, din răs
punsurile primite, se constată că furnizorii restanțieri își cunosc bine 
obligațiile ce le revin, că neajunsurile cu care s-au confruntat sau se 
confruntă aoum au fost de la bun început — din momentul con
tractării — clare ca lumina zilei. Cu toate acestea, ele nu au fost 
soluționate din vreme, mai dăinuie și în prezent. Iată de ce or
ganele și organizațiile de partid din unitățile vizate trebuie să in
tervină operativ, prin acțiuni ferme, pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente în relațiile de colaborare, creșterea răspunderii, la fiecare 
loc de muncă, față de modul în care sînt onorate obligațiile contrac
tuale.

de 314 bucăți suspensii pneumati
ce, care ne-au fost restituite însă 
ca fiind necorespunzătoare — sub- 
reperul turnat din oțel nu asigura 
etanșeitatea necesară la presiunea 
de regim. în această situație, de 
comun acord cu beneficiarul, la 6 
mai a.c. s-a recurs la schimbarea 
soluției tehnologice pentru subre- 
perul turnat din oțel. După această 
nouă variantă am produs în luna 
mai 124 bucăți și în luna iunie 320 
bucăți suspensii pneumatice. In 
prezent, pe baza măsurilor luate, 
cu condiția ca întreprinderea «Au
tobuzul» să asigure din timp mate
rialele necesare — clauză contrac
tuală — lunar, se vor fabrica și li
vra 450 bucăți suspensii pneumati
ce, ceea ce asigură recuperarea ră- 
mînerilor în urmă pînă la finele a- 
nului și, în același timp, satis
face necesitățile de montaj ale be
neficiarului".

întreprinderea de auto
turisme Pitești

„Vom livra repede 
jențile”

Vasile Olteanu, secretarul organi
zației de bază din secția roți profi
late : „într-adevăr, avem mari res
tanțe în livrarea jenților față de 
întreprinderea «Autobuzul». Ele se 
datorează faptului că linia tehnolo
gică pe care se fabrică aceste re
pere urmează să fie înlocuită cu o 
linie tehnologică nouă pentru roți 
profilate. Utilajele au sosit și se 
montează. Muncitorii secției, în 
frunte cu comuniștii, sînt hotărîți 
să facă tot ce depinde de ei pentru 
ca noua linie să fie dată cit mai 
curînd în producție și in acest fel 
să livrăm cit mai repede jențile ne
cesare întreprinderii «Autobuzul»".

Ilie ȘTEFAN
și corespondenții „Scinteiiy

LOTRU: Săptămîna pro- 
ducției-record

După ce au terminat cu su-oces 
lucrările de refacere în principa
lele puncte ale șantierului hidro
centralei de pe Lotru, constructorii 
— la chemarea comitetului de par
tid — au hotărît să organizeze, în 
cursul acestei săptămîni, zile de 
producție-record în scopul recupe
rării tuturor rămînerilor în urmă 
provocate de inundații. Din bilan
țul rezultatelor înregistrate în pri
mele trei zile ale săptămînii reți
nem : excavarea peste plan a 36 
ml de galerii la captările secunda
re. betonarea in subteran și la su
prafață, în plus fată de prevederi, 
a 85 ml, punerea în stare de func
ționare a tuturor agregatelor și in
stalațiilor folosite la construcția 
hidrocentralelor Mălaia și Brădișor. 
(Ion Sianciu).
BUCUREȘTI: In întreprin

derile sectorului 5, an
gajamentele au fost re
înnoite

Colectivele de muncă din între
prinderile sectorului 5 al Capitalei, 
puternic mobilizate de organizațiile 
de partid pentru valorificarea mai 
bună a potențialului lor productiv, 
sînt hotărîte ca în această lună să 
realizeze însemnate cantități de 
produse peste plan. La întreprinde
rea ..Energo-reparații". de exemplu, 
pe baza măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, se estimează că pro

Principala resursă a
(Urmare din pag. I)
angajament suplimentar de a livra 
la export instalații și agregate de 
forat in valoare de peste 16 milioa
ne lei valută în plus. Totodată, colec
tivul s-a angajat să reducă importu
rile — realizîndu-și singur o serie 
de mașini de înaltă tehnicitate pen
tru dotarea unor noi capacități de 
producție — cu peste 15 milioane Iei 
valută. în unitățile constructoare de 
mașini și chimie s-a acționat cu 
hotărire pentru reducerea importu
lui prin confecționarea, prin auto- 
utilare, a unor mașini, dispozitive, a- 
parate de măsură și control, piese 
de schimb in valoare de peste 20 
milioane lei valută.

Rafinăriile, combinatele petrochi
mice din bazinul prahovean și-au 
reanaljzat cu multă exigentă și ele 
posibilitățile de prelucrare a materiei 
prime în instalațiile existente. Com
binatul petrochimic de la Teleajen, 
bunăoară, numai prin scurtarea tim
pului de revizie și prin supraveghe
rea mai atentă a proceselor tehnolo
gice. a găsit rezerve de prelucrare 
suplimentară, pînă la finele anului, a 
peste 70 000 tone materie primă. Și 
încă din această jumătate de lună se 
observă hotărirea colectivului de a-și 
respecta angajamentul ; el a obți
nut produse în plus în valoare de 

ducția suplimentară de piese de 
schimb pentru sectorul energetic și 
volumul reparațiilor de motoare e- 
lectrice avariate de inundații se 
vor ridica la 2,7 milioane lei. Co
lectivul întreprinderii de construc
ții metalice și prefabricate va pro
duce 100 tone stîlpi metalici pentru 
liniile de înaltă tensiune, 15 celu
le electrice pentru stații de trans
formare, precum și alte produse, 
însemnate cantități de produse ne
cesare economiei naționale vor rea
liza și colectivele de muncă ale în
treprinderii „Automecanica" și 
Combinatului de articole tehnice 
din cauciuc Jilava. (Dumitru Tîr- 
cob).

HUNEDOARA: Capacități 
puse în funcțiune in de- 
vans

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii întreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara acționează 
cu eforturi susținute pentru a con
tribui la recuperarea gravelor pier
deri cauzate economiei naționale 
de recentele calamități naturale, 
în acest context se înscrie angaja
mentul asumat de către ei de a 
realiza anul acesta, peste sarcinile 
de plan, lucrări de construcții- 
montaj in valoare de 8 milioane 
lei. Angajamentul prevede, de ase
menea, terminarea cu două luni 
mai devreme a lucrărilor de con
strucție de la noile capacități de 
producție pentru prafuri izoterme 
din cadrul întreprinderii de pro

peste 1,5 milioane lei. Aceeași do
rință de a obține producții supli
mentare cit mai mari, care să aco
pere și pierderile suferite de alte u- 
nităti de profil, există și la Rafinăria 
Ploiești-Sud. In prima decadă a lu
nii acesteia se obținuseră aici 24 000 
tone produse petroliere peste plan. 
Colectivele unităților din Praho
va din ramura prelucrării țițeiului 
și a petrochimiei și-au formulat 
deja angajamentul ferm ca pină la 
sfirșitul lunii să-și recupereze pa
gubele (este vorba mai ales de plat
forma industrială Brazi), iar pină la 
finele anului acesta să prelucreze 
suplimentar pe instalațiile existente 
încă 500 000 tone materie primă, asi- 
gurîndu-se astfel, pentru țară și pen
tru export, o cantitate mai mare de 
produse petroliere și petrochimice.

în spiritul recentei Hotăriri a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în aceste zile, la consiliul, ju
dețean de control muntitoresc al ac
tivității economice și sociale se con
cretizează în cifre ferme angajamen
tele colectivelor de a-și spori pro
ducția și în special de a fabrica în 
plus produse mult cerute la export. 
Dar acțiunea nu este încă încheiată: 
ea continuă prin noi analize și mai 
atente ale tuturor posibilităților. Așa 
după cum ne informa ing. Dumitru 
Ștefănescu, de la Consiliul județean 

duse refractare din Baru Mare și 
Încheierea cu o lună înainte de 
termen a reparației capitale la 
bateria nr. 1 de goes de la Călan, 
ceea ce va însemnă obținerea unei 
producții suplimentare de 1 330 tone 
cocs metalurgic și cocs brichete.

CRAIOVA: Volum sporit 
de prefabricate

De la întreprinderea de prefabri
cate din beton Craiova vor fi ex- 
pediați spre județele Olt. Argeș, 
Mehedinți, Dîmbovița, Cluj, Sibiu, 
Caraș-Severin și Gorj 12 000 mc 
beton celular autoclavizat și 16 000 
mp de fîșii cu goluri necesare con
strucțiilor de locuințe. 1 800 stîlpi 
pentru liniile de înaltă tensiune, 
11 km tuburi de canalizare cu go
luri pentru locuințe etc. (Nicolae 
Băbălău).
BLAJ: Producția lunii iu

lie va fi depășită
Combinatul de prelucrare a lem

nului din orașul Blaj a fost serios 
afectat de revărsarea Tîrnavei 
Mari. Fabrica de binale din cadrul 
acestei mari unități a fost inun
dată. în scurt timp însă producția 
a fost reluată. După cum ne-a in
format tovarășul Augustin Suciu, 
secretarul comitetului de partid al 
unității, colectivul de Ia C.P.L. Blaj 
s-a angajat să îndeplinească exem
plar planul lunii iulie și să reali
zeze peste prevederi 100 tone 
P.F.L. și 60 mc placaj, (Ștefan 
Dinică).

:

refacerii
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale Prahova, toate 
pagubele au fost nominalizate pe 
întreprinderile calamitate și s-a sta
bilit și modul de recuperare a pier
derilor. Pină la ora actuală, mai 
multe unități calamitate — printre 
care se numără Uzina de mecanică 
fină din Sinaia, întreprinderea de u- 
tilaj chimic Ploiești, întreprinderea 
de mecanică Plopeni, „Neptun" Cim- 
pina, întreprinderea de reparat uti
laj petrolier Teleajen și altele — 
și-au recuperat pierderile. Altele ur
mează ca cel mai tirziu pînă la sfir
șitul lunii să raporteze recuperarea 
pierderilor produse de calamități. 
Concomitent cu acest efort de 
muncă, acțiunea începută de a va
lorifica toate rezervele de producție 
din întreaga industrie prahoveana 
va continua cu o intensitate și mai 
mare, analizîndu-se alte noi posibi
lități, alte noi rezerve cu intreg co
lectivul, în adunările oamenilor 
muncii ce au loc în prezent pe sec
ții și ateliere. Se vor depune toate 
eforturile ca. prin forțe proprii, uni
tățile din județ să-și recupereze pa
gubele, iar județul, în ansamblu, să 
contribuie cit mai mult la recupera
rea pagubelor din economia tării.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii*
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secera
După ce ne obișnuisem cu 

„Gloria", iată că în vara aceasta 
a trebuit să ne folosim și de 
seceră. Aveau nevoie de seceri, 
de tot mai multe seceri, coope- 
ratorii-secerători, muncitorii-se- 
cerători, elevii-secerători, osta- 
șii-secerători... La Aiud, fabrica 
de industrie locală produce se
ceri. Pînă acum două săptămîni 
se făceau cam o mie pe zi. Apoi, 
brusc, a fost lansat apelul : „Se
ceri ! Cît mai multe seceri !“ Și, 
la Aiud, producția zilnică de se- 
oeri s-a dublat. Au fost trimise 
cu mențiunea „urgent" spre Ia
lomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Si
biu, Alba... Azi se fabricau, 
mîine intrau în lan. Elogiind, în 
aceste zile, truda și hărnicia se- 
cerătorilor, să nu uităm nici 
osteneala celor care au trimis 
satelor secerile de care aveau 
nevoie.

Tabloul
din vitrina
farmaciei

Mulți dintre sătmărenii 
trec pe strada Horia se

care 
opresc 

în fața vitrinei farmaciei privind 
o mare pictură în ulei, care re
prezintă un lan de grîu din Bă
răgan, inundat de ape, prin care 
zeci de oameni zoresc aplecați 
cu secera în mînă, prin nămolul 
pînă la genunchi. Am aflat că 
autorul tabloului este un farma
cist, Teodor Pănuș. L-am găsit 
și ne-a mărturisit : „N-am mai 
pictat de vreo 40 de ani, de cînd 
eram elev de liceu. Dar acum, 
impresionat de imaginile drama
tice din lanurile înecate de ape, 
am simțit din nou nevoia să iau 
penelul în mînă. Să aduc și 
un modest omagiu celor 
luptă pentru pîinea noastră".

eu 
ce

>

O caldă
strângere 
de mînă

în

ajunge 
copilul 
treacă 

in cul-

Apele Mureșului atinseseră 
acele momente, la Lipova, cotele 
maxime. De la un telefon, o 
mamă din cartierul Șoimoș, cu 
un copil in brațe, grav bolnav, 
cerea ajutor spre a-l duce la 
spital. Dar pentru a se 
la copil, și de acolo cu 
la spital, trebuia să se 
Mureșul, iar Mureșul era
mea furiei. Misiunea dificilă și-a 
asumat-o un echipaj comandat 
de colonelul Andrei Enache. Dar 
nici cu autotransportorul amfi- 
bie n-au putut ajunge in locul 
unde se aflau mama cu copilul. 
Cițiva ostași s-au aruncat in 
apă și, pină la urmă, au apărut 
din mijlocul valurilor cu puiul 
de om in brațe, ducindu-l in 
grabă la spital. Aigi, mina ma
mei și a medicilor au strins cu 
căldură pe cele ale bravilor os
tași. „Dacă se mai intirzia pu
țin — ne spunea un medic — 
era prea iîrziu..."

Din nou
lumină

Șuvoaiele năvalnice culcaseră 
Ia pămînt numeroși stîlpi din 
rețeaua electrică, întrerupînd a- 
limentarea cu curent în șase 
unități economice și zece locali
tăți din zona Deva-Ilia. Alertați, 
electricienii Alexandru Ciul, 
Victor Burza, maistrul Manole 
Farcaș și inginerul Traian Coșa 
de la I.R.E. Deva au pornit pe 
firul avariilor. Două zile și două 
nopți, fără o clipă de răgaz, 
înotînd ,prin apă, acolo unde nu 
puteau pătrunde nici bărcile, 
s-au luptat îndîrjiți cu puhoaie
le, cu oboseala, cu nesomnul... 
Unul' după altul stîlpii au fost 
ridicați din apă și mii, s-au în
locuit rețelele rupte, s-au refă
cut contactele. Și, astfel, s-a fă
cut din nou lumină! Caldă, mîn- 
gîietoare, 
de curaj.

dătătoare de putere,

La umbră...
sute de oameni din o-Sute și

rașul Gherla și din împrejurimi 
lucrau de zor la săpatul unui 
canal pe o lungime de trei kilo
metri, pentru scurgerea apelor, 
Iar alții la construcția unor po
dețe. Se părea că nimeni nu ră
măsese deoparte. Și totuși, lingă 
fabrica de cărămidă, la umbra 
unor tufișuri, șase vlăjgani, in 
stare să mute și muntele din loc, 
încinseseră un joc de cărți. Joc 
de noroc. Dar au avut „ghinion". 
Lucrătorii de miliție le-au schim
bat cărțile cu lopețile și hirle- 
țele, trimițindu-i la săpatul ca
nalului. Bucuroși că au „scăpat" 
numai cu atit, cei șase au săpat 
pină seara 50 de metri de carnal 
pentru scurgerea apelor. Deși e 
vorba de 
le-a spălat

apă, numai munca 
obrazul de rușine.

redactată de

îndatorire a 
literare este 

de a

mare 
la 
a- 
în 
ce

întîîa 
criticii 
desigur aceea 
spune dacă o carte e- 
xistă în planul valori
lor estetice, dacă este 
mai mult decit o sim
plă cantitate de hîrtie 
tipărită și broșată sau 
legată, bună de așezat 
in raft. Spre deosebi
re de alții, care cum-' 
pără cărți pentru a-și 
decora interiorul, amî- 
nînd lectura pentru 
cînd vor avea timp, 
criticul este un om 
care citește și nu nu
mai pentru a se amu
za sau a-și omorî tim
pul, ci un om care se 
interesează de mersul 
literaturii din țara sa 
și din lume, voind a 
interveni în mersul 
lor prin descoperirea 
și promovarea valori
lor. Criticul, de obicei 
instruit și cu
experiență, se ține 
curent cu ceea ce 
pare, îndeletnicire 
zilele noastre din 
în ce mai grea, și co
munică pe loc sau 
mai tirziu observațiile 
sale. Cînd un critic 
ajunge să fie foarte 
reputat, publicul aș
teaptă cu nerăbdare 
opinia sa, dorește să 
cunoască impresiile lui 
de lectură, judecata 
de valoare asupra o- 
perei apărute. Rolul 
acesta îl au cronicarii 
literari, criticii profe
sioniști, activi, impar
țiali, oameni de voca
ție. Cronicarii nu tre
buie confurfdați cu re- 
cenzenții care, în mod 
obișnuit, fac numai o- 
ficiul de informare, 
propun atenției citito
rului cărți noi.

Judecata de valoare 
este in funcție de un 
număr de criterii care 
o scot din domeniul 
arbitrariului. în lite
ratură unul dintre cri
terii este, desigur, cel 
artistic. Cartea este 
bine concepută, bine 
scrisă, trezește in noi 
sentimentul frumosu
lui. Dar ce este fru-

mos ? Este ceea ce e 
bun, interesant, ceea 
ce pune în mișcare 
spiritul, incită gîndi- 
rea, sentimentele, vo
ința, fiind în 
timp în spiritul 
fiei noastre 
lume și viață, 
riul ideologic ■ 
teriu fundamental — 
se aplică în chip fi
resc, deoarece noi în
șine nu sîntem indi
ferenți față de ceea ce 
aflăm, nu rămînem 
neutri, simțim nevoia 
de a interveni. în fine, 
alt criteriu este acela

același 
filozo- 
despre 
Crite- 

— cri-

re și ca atare riscul 
de! a tipări cărți fără 
valoare pare exclus. 
Din nefericire, editu
rile nu dispun totdea
una de redactori bine 
pregătiți, nu ape
lează fără greș la cei 
mai buni critici, gus
turile 
— Și 
nim, 
rare, 
ere sau chiar subme
diocre' în librării. In
firmarea unor aseme
nea cărți, păgubitoare 
din toate punctele de 
vedere, este una din

mai diferă și ele 
astfel ne pome- 
cazurile nu sînt 
cu cărți medio-

in schimb au fost în
depărtați veleitarii a- 
gresivi, fără talent.

Putem vorbi acum 
de funcția socială a 
criticii literare, obiec
tivul principal al aces
tui articol. Critica n-a 
fost niciodată și nu 
poate fi nici astăzi o 
întreprindere îngustă, 
de strictă specialitate, 
închisă în ea însăși, 
fără priză și fără ecou 
asupra publicului. O 
carte este sau nu este 
realizată artistic, dar 
cînd este realizată, a- 
cest lucru se datorește

cine poate asista două 
ore la o piesă în care 
nu se întîmplă nimic, 
eroii părînd a fi ate
rizat dintr-un spațiu 
extraterestru ?

Adevărata literatură 
și critica ei dau fie 
senzația sporirii vita
lității prin participa
rea la viață și ade
văr, fie senzația capa
cității umane de crea
ție, de transformare a 
lumii. Și astfel, ni se 
exprimă în chipul cel 
mai surprinzător aspi
rațiile noastre cele 
mai arzătoare, ni se

Răspunderea socială
a criticii literare

al utilului. La ce ser
vește această carte, cui 
se adresează și ce e- 
fect va avea asupra 
cititorilor ? Natural, 
este bine ca un critic 
să nu judece unilate
ral, pe baza unui sin
gur criteriu, ci să țină 
seama de toate. Nu 
este vorba de a da 
sentințe, ci de a ex
plica și demonstra.

Nu este critic cine 
ocolește judecata de 
valoare, cine nu pune 
problema valorii ope
rei pe care o anali
zează, cine eludează 
criteriile valorii, cine 
exaltă falsele valori, 
cine infirmă, fără să 
motiveze, scrierile ce 
i se propun drept va
lori.

De fapt cînd vorbim 
de îndatorirea primor
dială a criticului de a 
stabili valori nu ig
norăm că sistemul 
nostru editorial actual 
prevede el însuși o e- 
valuare estetică a căr
ții înainte de publica-

de Al. PIRU

datoriile urgente ale 
criticii.

Editorii nu pot desi
gur refuza cărțile dis
cutabile ale scriitorilor 
cunoscuți. Ele există 
măcar ca scrieri ale 
unor autori consacrați; 
în ce raport față de 
opera esențială — vor 
arăta criticii. Mai 
complicată e însă pro
blema debutantului. 
Dacă acesta izbutește 
să publice o carte me
diocră, se pot găsi co
mentatori favorabili și 
mediocritatea prolife
rează. Mai ales în 
poezie, lucrul s-a pe
trecut pe scară largă 
și avem astăzi poeți 
mediocri cu cinci pină 
la zece volume de ver
suri. O idee fericită a 

. fost organizarea, în 
cadrul editurilor, de 
concursuri literare. 
Dacă nu s-au ivit 
scriitori premiați, cu 
adevărat de excepție,

coincidenței 
presie și 
faptului că 
nut de idei, un uni
vers a fost exprimat, 
a devenit realitate ar
tistică. Dacă nu putem 
trece cu v.ederea cali
tatea formei, nu ne 
lasă indiferenți nici 
conținutul rezultat din 
efortul artistic al crea
torului. Nimic mai 
dezolant ca la sfîrși
tul unei lecturi difici
le, uneori repetate, să 
dai peste ceva asemă
nător cu vidul, cu 
neantul pur. Poezia 
nu trebuie, să fie po
vestire, anecdotă, dar 
trebuie să spună ceva, 
să aibă un conținut 
inteligibil, un 
Romanul s-a 
morfozat mult 
lele noastre, ca 
Irul, dar cine 
parcurge două sute de 
pagini de proză fără 

priceapă nimic,

dintre ex- 
conținut, 

un conți-

sens. 
meta- 
în zi
și tea- 
poate

relevă forțe ascunse 
pe care nu ni le bă
nuim, ni se înfățișea
ză complexitatea care 
ne scăpa a existenței, 
perspective pe care nu 
ie întrevedem. Nu dă- 
dăcindu-ne, nici dăs- 
călindu-ne agasant, ci 
punîndu-ne în mișca
re sensibilitatea, gîn- 
direa și voința, întrea
ga conștiință.

Critica literară des
coperă șl promovează 
o astfel de literatură 
care duce viata înain
te, perfecționînd con
diția umană, lupta ne
contenită a oamenilor 
împotriva 
ților ce-i 
ținîndu-i în loc. A ple
da împotriva izolării, 
a absentării de la e- 
fortul comun, a su
perstițiilor și obscu
rantismului și. dimpo
trivă, a sublinia ne
voia de solidaritate și 
de încredere în trium
ful Omului eliberat de 
vechile lui tare și de 
asuprire, iată ce poate

adversită- 
înconjoară

constitui funcția so
cială a criticii cind se 
aplică la literatură.

Critica nu poate, e- 
vident, .crea scriitori, 
ea este o întreprinde
re care urmează după 
ce opera scriitorului a 
apărut. Nu-i mai pu
țin adevărat totuși că, 
după ce actul critic se 
exercită, nu se mai 
poate scrie ca înainte. 
După 
criticii 
s-a scris altfel, cel 
puțin sub aspect for
mal ; după Lovinescu 
nu s-a mai scris ca în 
vremea sămănătoris
mului, după Călinescu, 
limbajul însuși al cri
ticii a devenit altul. 
Maiorescu și Gherea, 
critici de orientări di
ferite, s-au unit în a- 
părarea literaturii „să
nătoase" și „realiste", 
Ibrăileanu și Lovines
cu au combătut deo
potrivă romantismul 
idilic și superficial al 
scriitorilor mediocri 
de la „Sămănătorul", 
Lovinescu și Călinescu 
s-au opus, la . rîndul 
lor, literaturii „extre
miste" absconse sau 
ininteligibile. Prin a- 
ceasta ei au contribuit 
la înlăturarea confu
ziei valorilor, au știut 
să facă distincțiile ne
cesare în vremea lor 
și, direct sau indirect, 
au îndrumat literatura 
pe căi pozitive, fecun
de. în același timp, ea 
și literatura preconi
zată și promovată pe 
scara valorilor de ei, 
critica lor a avut o 
funcție educativă sa
lutară, contribuind la 
progresul social in ge
nere și progresul spi
ritual în speță.

Dacă nu se poate 
închipui o societate 
fără literatură, o lite
ratură fără critică e 
tot atît de neconceput. 
Ele se condiționează și 
se influențează reci
proc, la noi, putem să 
afirmăm cu toată con
vingerea, astăzi, con
structiv.

■ manifestarea 
maioresciene

i altfel,

NOTE CETĂȚENEȘTI

Pentru ușurarea muncii 
femeilor in gospodărie

Informații de Ia Consiliul pentru coordonarea și îndru
marea activității de aprovizionare și prestare de servicii 
către populație.

Consiliul pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii către 
populație a elaborat, cu puțin timp 
in urmă, un amplu program de mă
suri, program care-și propune ini
țierea unor noi acțiuni ce vor tre
bui desfășurate încă în cursul aces
tui an, pentru ușurarea în conti
nuare a muncii femeii în gospodă
rie. Astfel, se prevede sporirea mai 
substanțială a fondului de marfă, 
din categoria produselor alimenta
re, care ușurează pregătirea mesei 
(față de 1974, în acest an se vor 
desface cu 28 la sută mai multe 
produse culinare conservate prin 
frig sau refrigerate, cu 3 500 tone 
mai multe semiconserve de pește, 
cu 210 tone mai multe creme și 
piureuri din fructe pentru copii, în
semnate cantități de supe conser
vate, de conserve, semiconserve sau 
semipreparate din legume și fruc
te, preparate tip „Gospodina" ș.a.), 
ca și prin introducerea în fabrica
ție de serie a unor noi tipuri de 
confecții și țesături (mai ales din 
poliester) ușor de întreținut și spă
lat. prin eliminarea operațiunilor 
de călcare, apretare sau

în sectorul produselor 
chimice se are în vedere 
desfacerilor de bunuri de 
îndelungată și aparate de uz cas
nic, precum și introducerea în fa
bricație de serie a 58 de noi arti
cole și dispozitive menite să ușu
reze munca femeii în gospodărie 
(mașină de spălat rufe — tip liliput,

fierbere, 
metalo- 

creșterea 
folosință

pulverizator de uz casnic, aspirator 
de praf AP 10, uscător de păr, șter- 
gător cu rezervor pentru covoare, 
mașină de țăiței etc.). In peste 60 
de orașe se vor organiza demon
strații practice de utilizare a noi
lor aparate și obiecte de uz gos
podăresc (numeroase asemenea pro
duse vor fi asimilate de unități ale 
cooperației meșteșugărești și ale 
industriei locale).

Pentru a reduce timpul afectat 
cumpărăturilor vor crește cantită
țile de produse preambalate și se 
va lărgi rețeaua de magazine cu 
autoservire (cu peste 150), case și 
microcase de comenzi, puncte ali
mentare și de preluat comenzile în 
întreprinderi (la sfîrșitul anului vor 
funcționa circa 1 000 asemenea uni
tăți), magazine și secții tip pensiu
ne, inclusiv pentru elevi (numărul 
lor va crește cu aproape 80) etc. De 
asemenea, la toate marile magazi
ne universale se va organiza ser
viciul de transport al mărfurilor la 
domiciliul clienților etc.

Programul de măsuri la care ne 
referim cuprinde, desigur, și alte 
acțiuni de larg interes cetățenesc. 
Important este însă ca atît unită
țile producătoare cît și cele de des
facere să ducă la 
talitate, aceste 
pină la sfîrșitul 
pe linia ușurării 
gospodărie să se 
cerințelor și al posibilităților exis
tente.

„Litoral ’75“
La sfîrșitul lunii 

iunie, statisticile au 
arătat că peste 85 000 
de turiști, dintre care 
aproape 40 000 — oas
peți de peste hotare, 
își petrec vacanța pe 
litoral. Și gazdele, 
este o realitate, s-au 
pregătit temeinic. Au 
avut în vedere nu nu
mai lărgirea capacită
ții, diversificarea ba
zei materiale a litora
lului, nu numai înfru
musețarea stațiunilor, 
civilizația unei bune 
serviri sau crearea 
unor noi obiective 
sportive, turistice, dar 
și stagiunea artistică. 
O stagiune cu un pro
gram care să consti
tuie un adevărat 
act de cultură, cu cer
te valențe educative. 
Astfel, a fost elaborat 
un plan bogat de 
turnee, o variată 
paletă de spectacole 
și concerte : peste 700 
de reprezentații (pro
ză, folclor, operă, oper 
retă, balet, estradă și 
varietăți). S-a ținut 
seamă ca afișul cultu
ral al litoralului să 
prezinte în cele mai 
diverse modalități arta 
românească. (Turiștii 
străini — nu trebuie 
uitat acest fapt — do
resc să cunoască în 
primul rînd crea
ția românească, arta 
noastră interpretati
vă). S-au programat 
filme românești, ex
poziții de artă plasti
că semnate de cei 
mai cunoscuți creatori, 
piese de teatru apar- 
ținînd repertoriului 
contemporan româ
nesc, spectacole fol
clorice... Deci un pro
gram interesant, bo
gat, care să asigure 
oaspeților litoralului o 
vacanță plăcută, re
confortantă, instructi
vă. Manifestările ar
tistice ale lunii iunie 
au argumentat în ge
neral cele afirmate 
mai sus. In Man
galia au putut fi ur
mărite ansamblurile 
„Doina Argeșului" din 
Pitești, „Doina Gorju- 
lui“ din Tg. Jiu, „Ma
ramureșul" din Baia 
Mare. Teatrul „Fan
tasio" din Constanța a 
prezentat în premieră 
revista „Hoții de cea
sornice".’ în unele uni
tăți cu specific (sînt 
peste douăzeci de acest 
fel), spre exemplu „Că
tunul", din stațiunea 
Jupiter, „La calul bă
lan" — Neptun, pro
gramele sînt asigurate 
de ansambluri folclo
rice (ansamblul „Ba
natul" din Timișoara 
și, respectiv, ansam
blul „Brîulețul" din 
Constanta) care pre
zintă datini și obiceiuri 
din diferite zone ale

tării, reprezentații de 
un real succes. în res
taurante, în baruri 
(restaurantul „Scoica", 
— Jupiter, barurile 
„Hanul piraților" — 
Mamaia, „Paradis" — 
Mangalia) muzica ro
mânească este prezen
tă cu cele mai inspi
rate melodii, cu rit
murile cele mai noi.

Intr-un cuvint au 
fost evidente efortu
rile organizatorilor 
(notăm în primul rînd 
Agenția artistică a li
toralului) ca progra
mele artistice, cul
turale să aibă o re
marcabilă ținută ar
tistică. Și trebuie re- 
remarcat faptul că a-

Un afiș cultural 
care poate fi 
în continuare 

îmbogățit

s-au ivit 
neconcor- 

aceste exi-
tunci cînd 
cazuri in 
danță cu 
gențe, publicul a fost 
primul care a sancțio
nat prin intervenția 
sa excesele și stvulga- 
ritatea. Pentru că pu
blicul, turiști români 
și străini, este dornic 
să asculte, să vizio
neze spectacole, con
certe de ținută și nu 
poate tolera „inițiati
vele" unui cîntăreț de 
muzică populară — 
este cazul lui Ion Do- 
lănescu — care a în
cercat să-și complete
ze repertoriul cu cin- 
tece de un gust cu to
tul îndoielnic, „agre
mentate" cu vulgari
tăți ; și nici ținu
ta ridicolă, dinadins 
„făcută" șocantă și 
penibilă, a unor 
membri ai formației 
„Phoenix". prezentă în 
spectacolul cenaclului 
„Flacăra". E de neîn
țeles cum 
nu-și dau 
discrepanță 
tre muzica 
de altfel nu lipsită 
de inspirație, . de idei 
— și felul în care se 
prezintă publicului. în 
spectacolul cenaclului 
„Flacăra" de care am 
amintit, alături de 
alți tineri de aceeași 
vîrstă, care se adre
sau unui public tinăr 
și în același timp exi
gent, o astfel de ți
nută nu putea stîrni 
decît rumoare. Publi
cul știe să aprecieze 
arta de adevărată ca
litate. ținuta unei ma
nifestări cu atîtea 
puncte interesante în 
program, și nu poate

ei 
seama 

este 
lor

înșiși 
ce 
in-

fi îngăduitor cu cei ce 
abuziv vor să impună 
extravaganțele.

Programul stagiunii 
estivale este, 
nuare, la fel 
riat. Astfel, 
teptate colective 
teatrelor din Reșița, 
Craiova, Bacău. Filar
monica din1 Ploiești a 
pregătit pentru melo
mani cîteva „concerte 
populare", iar "Filar
monica de stat din Bo
toșani, un buchet de 
valsuri celebre din o- 
perete. Vor fi prezen
te : orchestrele popu
lare ale filarmonicilor 
din Sibiu, Cluj-Napo- 
ca. Brașov, ansamblul 
„Ciprian Porumbescu" 
din Suceava, orchestra 
populară „Trandafir 
de la Moldova" din 
Vaslui. Nu uităm că 
In luna iulie se va 
desfășura la Mamaia 
concursul național de 
muzică ușoară,‘că a 
început festivalul de 
folclor. Ia care partici
pă numeroase ansam
bluri folclorice de a- 
matori din întreaga 
țară.

Iată, așadar, un pro
gram interesant, care, 
pe măsura desfășură
rii, se poate și 
mult diversifica, 
program pentru 
organizatorii 
să aibă în vedere „e- 
venimentul artistic11. 
Ne gindim că Teatrul 
liric din Constanța 
poate invita' soliști de 
Ia teatrele de 
din București, 
Napoca, Iași, că soliști 
instrumentiști de pri- 

, mă clasă, formații ca
merale pot susține re
citaluri de ținută. Nu 
numai filarmonicile 
din Botoșani și Plo
iești pot oferi progra
me de muzică lejeră 
— valsuri simfonice, 
uverturi, pagini de 
mare popularitate — 
dar și celelalte colecti
ve simfonice din țară. 
Apoi, nu trebuie uitate 
ansamblurile de balet, 
care ar putea aduce 
culoare programului 
artistic estival, inter- 
pretînd fragmente din 
cele mai cunoscute lu
crări de gen.

Stagiunea estivală — 
litoral ’75 este in pli
nă desfășurare. Pentru 
zecile de mii de tu
riști români și străini, 
fiecare program, fie
care concert trebuie 
să fie ' oglinda artei 
autentice, 
vorbească .despre te
zaurul de folclor 
mânesc, să pledeze e- 
locvent pentru ținuta 
actului de cultură.

în conti- 
de 
sînt aș-

va-
ale

mai 
Un 

care 
trebuie

operă 
Cluj-

trebuie să

ro-

Smaranda 
OȚEANU

în Editura politică au apărut:
♦ • » „Revoluția socialistă și revolu

ția științifică-tehnică". (Cinci
nalul 1976—1980 — cincinalul
revoluției tehnice-științifice). 
Lucrările sesiunii științifice din 
31 ianuarie 1975 (colecția „Idei 
contemporane").

Virgil Stancovici : „Filozofia infor
mației".

COLECȚIA „FĂURIREA SOCIE-

' TĂȚII SOCIALISTE MULTI
LATERAL DEZVOLTATE".

SERIA „FILOZOFIE"

Petre Popescu : Alianța muncito- 
rească-țărănească, factor esen
țial al progresului economic și 
social.

Florin Druță : Formarea și dezvol
tarea personalității în socia
lism.

îndeplinire, în to- 
măsuri, astfel ca 
anului progresele 
muncii femeii în 
ridice la nivelul

Mihai IONESCU

Ieri, în cîteva piețe din Capitală
cut, in primele două săptămîni ale 
lunii iulie se vînduseră doar 240 
tone de fructe, anul acesta, în ace
lași interval, au fost puse in vîn- 
zare 815 tone numai de... piersici 1

Vorbindu-ne despre cantitățile 
mari de marfă oferite zilele acestea 
pe piață, despre diversitatea sorti
mentelor și prețurile acceptabile, 
directorul I.V.L.F. București, tov. 
Pj Niculescu. a precizat :

— Am adus in piețe marfă mai 
multă decît în anii trecuți pentru 
că asistăm la o orientare mai fer
mă a populației spre consumul de 
legume și fructe. Sînt zile în care 
pe piețele Capitale.i se vind mărfuri 
proaspete în valoare de peste 4 
milioane lei ! E drept, ne-am ți 
pregătit pentru a întîmpina cum se 
cuvine acest consum ridicat : am 
încheiat cu furnizorii contracte mai 
realiste, iar reprezentanții noștri 
sînt permanent în căutare de can
tități suplimentare de legume și 
fructe ; transporturile sînt mai 
dinamice, mai operative, iar marii 
producători — județele Ilfov, Te
leorman, Dolj, Olt și Buzău — 
respectă în acest an cu multă disci
plină sarcinile contractuale asu
mate.

Piețele vizitate ieri dimineața — 
12 la număr — Obor, Dorobanți, 
Ilie Pintilie, Amzei, Gh. Coșbuc, U- 
nirii ș.a.m.d. — erau aprovizionate 
din abundență cu zeci de sortimente 
de produse agroalimentare proaspe
te : cartofi, roșii, varză, ceapă, 
vinete, ardei grași, castraveți, do
vlecei, rădăcinoase, piersici, caise, 
mere, pere, prune și chiar cantități 
însemnate de pepeni verzi și gal
beni, livrați timpuriu Capitalei de 
localitățile din jurul Zimnicei. O 
altă constatare îmbucurătoare : mul
te dintre produsele aduse pe piață 
— anumite sortimente de roșii, do
vlecei, castraveți, vinete ș.a.m.d. — 
se vindeau sub prețurile afișate pe 
mercuriale. Pentru a vă forma o 
imagine mai concretă asupra can
tităților de legume și fructe care 
se vînd populației anul acesta în 
piețele și magazinele Capitalei, ia
tă cîteva comparații : în prima ju
mătate a lunii iulie 1975 au fost 
puse la dispoziția cumpărătorilor 
peste 2 200 tone de cartofi, față de 
1 540 tone oferite în aceeași peri
oadă a anului trecut ; în cele două 
săptămîni amintite s-au vîndut cu 
600—700 tone mai multe roșii decît 
anul trecut; varză : cu aproape 
tone mai mult ; ardei gras : 
tone ; castraveți : 20 tone etc. 
fructe creșterile sînt deosebit 
spectaculoase : în timp ce anul tre-

800
300 
La 
de în imagine ; un ‘instantaneu din 

piața Ilie Pintilie.

Porumbescu". Condu- 
muzicală : Anatol Chi-

Intime. Sonata a

dintre (nterpretU 
sale.

Gh. GRAURE

PROGRAMUL I
Tenis de cîmp : 
grupei A din zona 
a „Cupei Davis" ;
România. ” 
rectă de la Barcelona — pri
mele două meciuri de simplu. 
Tribuna TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Univers științific. 
Rezultatele tragerii Loto. 
Film artistic ; „Copiii din Va
lea Tigrului". O producție a 
studiourilor cinematografice 
coreene — 1975. Premieră pe 
țară.
Muzică ușoară.
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL II

Semifinala 
europeană 
Spania — 

Transmisiune di-

Telex.
File de dicționar : Medalion

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă tragere 
specială LOTO în ziua de 22 iulie, 
la care se vor atribui numeroase și 
importante premii în bani, autotu
risme Dacia-1 300 și Skoda S 100, 
precum și excursii în R. P. Bul
gari^, R. P. Polonă și Uniunea So
vietică. In total, se vor extrage 58 
<Ie numere cîștigătoare. Participarea 
se face cu bilete de cite 2 lei, 5 lei 
și 15 lei, varianta de 15 lei avind 
dreptul de participare la toate ex
tragerile. Se vor efectua 7 extra
geri în 3 faze, după cum urmează : 
faza I obișnuită (2 extrageri : pri-

cinema
• Lanțuri : SALA PALATULUI
(seria de bilete 5170) — 17,15;
(5171) — 20,15.
e Șapte mirese pentru șapte 
frați : CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; Iff; 18; 20.
• Infrlngerea lui L. Wilkison :
BUCUREȘTI — 8,43; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, la grădină
— 20,15.
• Strălucirea soarelui : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,45, la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18; 
20, DINAMO — 20.15. STADIO
NUL STEAUA — 20,30.
• Ziua cea mai lungă t LUCEA
FĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Piedone — comisarul fără 
armă : FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15: 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20, 
la grădină — 20,30.

Grigori Clubrai. Filmul artis
tic „A fost odată un moș și 
o babă". Cu : Ivan Marin și 
Vera Kuznețova.
Muzică ușoară cu Ana Cioba- 
nu și Ioana Negriloiu.
Renortaj TV : „Oameni la 
înălțime".
Telejurnal,
Opera „Mariana Pineda" de 
Doru Popovici — după drama 
lui Garcia Lorca. Adaptare 
pentru TV de A. I. Arbore a 
spectacolului conservatorului 
„C.
cerea 
sadji.

20,45 Viața economică a Capitalei. 
„Pionierii automaticii româ
nești". Transmisiune de Ia în
treprinderea de elemente pen
tru automatizare (F.E.A.). 
Dincolo de note... Intîlnire 
cu compozitorul Radu Serbau 
și citi va "
cîntecelor 
Telex. 
Armonii
VHl-a pentru vioară șl plan 
în sol major de Beethoven. 
Virtuozi ai arenei, 
închiderea programului.

ma de 9 numere din 90 și a doua 
de 9 numere din restul de 81) ; 
faza a Il-a suplimentară (3 extra
geri ; prima de 5 numere din 90, 
a doua de 6 numere din 90 și a 
treia de 7 numere din 90) ; faza a 
IH-a specială (2 extrageri : prima 
de 10 numere din 90 și a Il-a de 
12 numere din restul de 80 rămase 
în urnă).

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se ya face pînă în ziua de sîmbătă 
26 iulie 1975, la ora 13, în orașele 
reședință de județ și pînă vineri 
25 iulie 1975, la ora 13, în celelalte 
localități.

O Legea preriei : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30, GLO
RIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20,15, 
la grădină — 20,30, GRADINA TI
TAN — 20,30.
• Veronica se întoarce : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• Zilele trădării : VIITORUL — 
15; 19.
O La răscruce de vînturl : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9,45.
O Hyperion : DOINA — 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20,15.
« Marele circ : BUZESTI — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15, FLACĂRA — 
15,30: 18; 20,15.
0 Nu stnt Îngeri — 14,30, Masca
rada — 16.30, Servitorul — 18.45;
20,45 : CINEMATECA (sala Union), 
o Jocul de cărți : GRIVITA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Kit In Alaska : BUCEGI — 16; 
18,1'5.
• Hoinarii : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Lumină la capătul tunelului î 
UNIREA — 16; 18, la grădină — 
20,15.

Confuzii cu garnitură de muște
ma de imposibilitatea consumării 
zgirciurilor, intitulate, bizar, „frip
tură". Confuzia nu au putut-o cla
rifica ospătarii, ocupați între ei cu 
o dispută foarte vehementă și foar
te puțin profesională.

Așa incit poate că celor patru 
cetățeni (cu buletin de identitate 
în regulă) care au luat ieri, la orele 
14, masa la restaurantul „Băneasa" 
le răspunde cineva din conducerea 
Trustului I.H.R. — Ambasador. Ca
re răspunde de acest restaurant 
— scuzați — „de lux":

încă soluțio-Problema nu este 
nată : se poate ține cu mina stingă 
furculița, folosindu-se dreapta pen
tru gonitul muștelor — ori invers. 
Aceasta este însă doar prima dile
mă, la care urmează altele : le go
nești mai întîi pe cele ce ti se plim
bă pe frunte, ori pe cele ce fac pro
menadă pe chifle ? Iar dacă reu
șești dubla performantă de a le a- 
lunga simultan, ce faci cu cele de 
pe marginea farfuriei, dornice __ 
se îmbăieze sau să se sinucidă în 
zeama saramurii ?

Desigur, s-ar putea ca la mijloc 
să existe o confuzie — ținînd sea-

o Ultimul pistolar din Cross 
Creek : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
o Zbor peste livezi : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
O Teroare pe „Britannic" : GIU-
I. EȘTI — 15,30; 18; 20,15, ARTA - 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,15. 
o Ilustrate cu flori do ctmp : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.15.
O Marea cursă : COTROCENI — 
15,30; 19.
e Pe aici nu se trece : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15, CRINGAȘI 
— 16.
O Sperietoarea : AURORA — 9;
II, 15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,15.
<9 Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : PACEA — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 16; 18: 20.
O Pavlinka : POPULAR — 15,30 ; 
18; 20,15.
O Cel mal frumoși ani : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30.
• Toamna bobocilor : MOȘILOR
— 16; 18, Ia grădină — 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
O Primăvara tristă : RAHOVA — 
16; 18.

să
I

I. R,

• Un salt spre marca performan
ță : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Tăcerea doctorului Evans i 
VITAN — 15,30; 18.
O Recompensă pentru șerif t 
GRADINA BUCEGI — 20,15, GRA
DINA VITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet și 
lumină) — 20..
e Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) — Bărbați 
fără neveste — 20.
• Teatrul satlric-muzidal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse - 19,30, (grădina Boe
ma) : Un băiat de zahăr... ars —• 
19,39.
• Teatrul „Țăndărică" (la Liceul 
nr. 43 — cartier Balta Albă) t 
Slnzlana șl Pepelea — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.

Rubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

I 1
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
.Populare Mongole, al poporului mongol și al nostru personal, vă exprimăm 
dumneavoastră și. prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român profunde mulțumiri pentru salutul cald 
de prietenie și felicitările sincere adresate cu prilejul celei de a 54-a ani
versări a Revoluției populare mongole.

Avem încredere că relațiile de prietenie și colaborare între țările și 
partidele noastre, ce se bazează pe principiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, se vor dezvolta în continuare spre binele po
poarelor mongol și român, în interesul construirii socialismului în tarile 
noastre.

Folosim acest prilej pentru a vă ura din suflet dumneavoastră, dragi 
tovarăși, și poporului frate român noi și mari succese în construcția socia
lismului în țara dumneavoastră, în lupta pentru consolidarea păcii și secu
rității în Europa și în întreaga lume.
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Prim-secretar
al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol,

Președintele 
Prezidiului Marelui 

Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Este o mare plăcere pentru mine să vă transmit, în numele poporului 
și guvernului irakian, precum și al meu personal, sincere mulțumiri pentru 
felicitările pe care ati avut amabilitatea să ni le adresați cu ocazia Zilei na
ționale a Republicii Irak.

Vă urez dumneavoastră multă sănătate și fericire, iar poporului ro
mân prieten progres continuu și prosperitate.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele tuturor canadienilor, doresc să vă mulțumesc pentru bunele 
urări transmise cu ocazia zilei noastre naționale.

împărtășim speranțele dumneavoastră privind cooperarea internațională, 
lărgirea și intensificarea bunelor relații dintre țările noastre.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, joi 
după-amiază, delegația militară el
vețiană condusă de generalul de 
corp de armată Johan Jacob Vischer, 
șeful Statului Major General al ar
matei elvețiene, care șe află într-o 
vizită oficială în tara noastră.

La primire, au luat parte general 
de armată Ion Ionită. ministrul apă
rării nationale, general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major.

în aceeași zi, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România a primit delegația militară 
elvețiană.

★

La cele două întrevederi, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă, cordială, 
au participat Pierre-Henri-Aubaret,'. 
ambasadorul Elveției la București, 
colonel Fridolin Blumer, atașatul 
militar și aero al Elveției în tara 
noastră.

Delegația Uniunii Socialiste Sudaneze 
a părăsit Capitala

Delegația Uniunii Socialiste Su
daneze, condusă de El Rashid El Ta- 
her, membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, preșe
dintele Adunării Naționale Populare 
din Sudan, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut 0 vizită de prietenie 
în Republica Socialistă România, a 
părăsit Capitala în cursul dimineții 
de joi. Din delegație au făcut parte 
dr. Ahmed Abdel Karim Badri, se
cretar al Comisiei profesionale a U- 
niunii Socialiste Sudaneze, și Mo
hammed El Hassan A El Hag, mem
bru al Comisiei pentru relații exter
ne a U.ȘiS., secretar general al Adu
nării Naționale Populare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții sudanezi au fost salutați de 
tovarășii Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv 'al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Marii Adunări Naționale, Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au fost de față Sayed Sharief Ah
med, ambasadorul Sudanului la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Adînc mișcați de catastrofa care a lovit atît de crud România, vă adresăm 
expresia profundei noastre simpatii pentru toți sinistrații.

REGINA IULIANA 
și PRINȚUL BERNHARD

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Partidul Comunist Luxemburghez exprimă poporului român, greu încer
cat, sentimentele sale de simpatie și solidaritate frățească și îi urează pro
grese rapide in refacerea regiunilor inundate.

DOMINIQUE URBANY
Președintele

. Partidului Comunist Luxemburghez

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România ■

Profund întristat de vestea privind gravele inundații care s-au abătut 
asupra tării dumneavoastră săptămînile trecute, cauzînd pagube foarte mari 
în multe sectoare ale economiei și grele pierderi pentru populație, vă rog 
foarte mult să fiți interpretul sentimentelor de solidaritate ale socialiștilor 
italieni și ale mele personal pe lingă toți cei ce sînt atît de greu încercați.

Avînd certitudinea că tradiționala hărnicie a poporului român și prompti
tudinea măsurilor adoptate de guvernul dumneavoastră vor permite să se 
șteargă cît mai curînd consecințele inundațiilor, vă rog să-mi îngăduiți, dom
nule președinte, să vă adresez sincere urări de reînnoită prosperitate și 
succes pentru întregul popor român.

FRANCESCO DE MARTINO
Secretar politic

al Partidului Socialist Italian

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Permiteți-mi ca, în numele Guvernului Republicii Populare Mongole și 
poporului mongol, să vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului frate român compasiu
nea sinceră în legătură cu calamitățile stihinice pricinuite de inundațiile din 
unele regiuni ale tării dumneavoastră.

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Profund impresionat de vestea privind inundațiile catastrofale care au 
cauzat mari pierderi de bunuri materiale în țara dumneavoastră, mă grăbesc 
să exprim Excelentei Voastre și celor sinistrați sentimentele mele de simpa
tie, precum și cele ale guvernului turc. V

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al țȘuperhului Republicii Socialiste România? iji" • A--'

Excelentă,
Vă scriu pentru a exprima Excelentei Voastre, în numele guvernului 

Maiestății Sale, cea mai profundă simpatie și îngrijorare fată de inunda
țiile catastrofale care au avut loc în România în ultimele zile. Aș dori să 
exprim speranța că nu au fost pierderi de vieți omenești și că pagubele 
cauzate culturilor și instalațiilor vor fi rapid remediate. Vă rog să transmiteți 
guvernului și poporului dumneavoastră urările noastre cele mai bune de 
succes pentru a face față acestei sarcini dificile.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelentei Voastre asigurarea con- 
siderațiunii mele celei mai înalte.

J. C, PETERSEN
Ambasadorul Maiestății Sale Britanice

Recepție oferită de
Cu prilejul aniversării proclamă

rii Republicii Irak și a Zilelor revo
luției naționale, ambasadorul aces
tei țări la București, Ahmad Hus
sein Al-Samarrai, a oferit, joi seara, 
o recepție.

Au participat Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului. Ne- 
culâi Agachi, Maxim Berghianu. mi
niștri, Corneliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Național

ambasadorul Irakului
al Frontului Unității Socialiste, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

DE-A LUNGUL DUNĂRII

Cronica zilei
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al Canadei, Allan J. MacEa- 
chen, a trimis ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, o tele
gramă de mulțumire pentru felicită
rile adresate cu prilejul Zilei națio
nale a Canadei.

*
La 20 iulie se va sărbători Ziua 

națională a Republicii Columbia — 
oea de-a 165-a aniversare a procla
mării independenței de stat. Pentru 
a marca acest apropiat eveniment, 
Asociația de prietenie româno-co- 
lumbiană și Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea au 
organizat joi o seară culturală.

După cuvintui de deschidere rostit 
de Mihail Hașeganu, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie româno- 
columbiană, inginerul Valentin Ste- 
riopol a vorbit despre realizările po
porului columbian și a împărtășit 
impresii din vizitele efectuate în a- 
ceastă țară.

în continuare a fost prezentat un 
program de filme documentare.

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
membri ai Asodației de prietenie 
româno-columbiană. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de față Fernando Urdane- 
ta, ambasadorul Republicii Columbia 
La București, și membri ai ambasa
dei.

★

Joi la Năvodari s-a inaugurat o 
nouă ediție a taberei internaționale 
a pionierilor și școlarilor. în acest an 
participă peste 500 de copii din 22 de 
țări ale Europei. Asiei. Africii și A- 
mericii. După un program educativ 
de-a lungul a 2 săptămîni pe înso
ritul litoral al Mării Negre, tabăra 
îsi va continua activitatea la Bucu
rești și la Sinaia pînă la mijlocul 
lunii august.

★

De curînd s-a încheiat în Republi
ca Populară Ungară la Dunaujvaros 
cea de-a 19-a ediție a concursului 
internațional de tetratlon atletic 
„Prietenia" la care au participat pio
nieri sportivi din 11 țări. Echipă re
prezentativă a organizației pionieri
lor din tara noastră, dovedind o ex
celentă pregătire, a reușit să cîștige 
marele trofeu „Cimea", obținînd lo
cul I în clasamentul oficial interțări 
cu 2 895 de puncte. Această înaltă 
performanță sportivă internațională 
a fost dedicată celei de-a III-a Confe
rințe naționale a Organizației pio
nierilor. Este de apreciat și faptul că 
marele trofeu „Cimea" a fost cîștigat 
de către pionierii atleți români pen
tru a 4-a oară (București — 1971, So
fia — 1973, Berlin — 1974).

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 iulie. In țară : Vreme în gene
ral instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi, care vor avea și carac
ter de averse. însoțite de descărcări 
electrice, năai frecvente. în prima parte 
a intervalului» Vint moderat, cu unele 
intensificări. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar - maximele între. 
20 și 30 de grade, mai ridicate la în
ceputul intervalului. In București : 
Vreme în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Ploi sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice, 
vor cădea după-amiaza. Vînt moderat. 
Temperatura în scădere ușoară.

tenace, bine organizată - stavilă în calea apelor

Vizita prințului mosienitur al Regatului
HastMlt al Iordaniei, filteta Sa regală 

Hassan ta îaial 
încheierea convorbirilor oficiale

La Palatul din Piața Victoriei 
s-au încheiat joi după-amiază con
vorbirile oficiale dintre Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Alteța Sa Regală Hassan Ibn 
Talal, prințul moștenitor al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă, s-a convenit asupra 
unor acțiuni concrete privind coope
rarea economică și tehnico-științi- 
fică între România și Iordania.

Au participat persoanele oficiale 
prezente lă precedentele convorbiri.

★
Alteța Sa Regală Hassan Ibn Talal, 

prințul moștenitor al Regatului Ha
șemit al Iordaniei, a oferit, joi, un 
dineu în onoarea vicepreședintelui 
Consiliului de Stat Emil Bobu.

Au participat Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară. Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru și președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Constantin 
Stătescu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat. George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Florea Dumitrescu și Constantin Io- 
nescu, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Au luat, de asemenea, parte Salem 
Ma’Sade, Ishaq Farhan, Hana Odeh, 
celelalte persoane oficiale care îl în
soțesc pe înaltul oaspete iordanian.

Alteța Sa Regală Hassan Ibn Ta
lal, prințul moștenitor al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, și Emil Bobu,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
au rostit toasturi.

★
în oursul dimineții de joi, Alteța 

Șa Regală Hassan Ibn Talal, prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, împreună cu persoanele 
oficiale care-1 însoțesc, a făcut o 
nouă vizită în Capitală.

Oaspetele a fost însoțit de Nicolae 
Doicaru, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Gîndilă. amba
sadorul țării noastre în Iordania, 
și general-locotenent Nicolae Negu- 
lescu.

Primul obiectiv al vizitei a fost 
întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate. Gazdele au înfățișat înaltu
lui oaspete profilul întreprinderii ale 
cărei produse — strunguri carusel, 
mașini de frezat și alezat, mașini de 
rectificat — sînt exportate în 31 de 
țări. A fost vizitată apoi fabrica de 
mașini-unelte grele, unde oaspetele 
a notat în cartea de onoare cuvinte 
de apreciere la adresa activității des
fășurate aici.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. Aici, oas
peții au fost întîmpinați de Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice.

înaltul oaspete a vizitat, de ase
menea, cartiere de locuințe ale Ca
pitalei.

(Agerpres)

Un cald salut 
ziarului „Apărarea patriei"

Ziarul „Apărarea patriei", organ 
central al Ministerului -Apărării Na
ționale, împlinește în aceste zile 
trei decenii de la apariție.

în tot acest răstimp, ziarul a adus 
o prețioasă contribuție la opera de 
făurire și întărire a armatei noastre 
populare. Acționind pentru forma
rea unor militari cu înalte calități 
morale și de luptă, profund devotați 
partidului și poporului, cauzei socia
lismului, în măsură să stăpinească Ia 
perfecție armamentul și tehnica 
modernă de luptă, ziarul a sprijinit 
activ' vasta operă educativă ce se 
desfășoară în cadrul armatei noas
tre.

„Apărarea patriei" a înfățișat 
sistematic munca politică și orga
nizatorică desfășurată de organele, 
organizațiile de partid și ale U.T.C. 
din unități și mari unități, exem
plul înaintat al comuniștilor în pre
gătirea politică, în însușirea știin
ței și artei militare. în paginile 
sale și-a găsit o vie oglindire 
participarea armatei la marile eve
nimente din viața țării, la activi
tatea constructivă a poporului ; ca 
și4 întreaga noastră presă, ziarul 
a reflectat modul exemplar în care 
unitățile armatei noastre și-au în
deplinit misiunea încredințată în 
timpul recentelor inundații, erois
mul, abnegația, spiritul de sacrifi
ciu de care au dat dovadă în lupta 
pentru ă stăvili furia apelor, a salva 
avuția obștească și personală a cetă
țenilor. vieți omenești.

Așa cum se știe, partidul și statul 
nostru, conducted măreața operă 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, acordă și 
vor acorda în continuare toată a- 
tenția întăririi capacității de apă
rare a patriei, întăririi armatei, ri
dicării nițelului pregătirii de luptă 
și politice și dotării ei cu mijloace 
tehnice moderne, astfel ca armata 
să-și poată îndeplini cu cinste înalta 
misiune de a apăra cuceririle revo
luționare ale poporului, libertatea, 
independența și integritatea patriei.

Aceste preocupări circumscriu și 
îndatoririle organului central de 
presă al Ministerului Apărării Na
ționale, chemat să-și aducă o con
tribuție mereu sporită Ia înfăptui
rea sarcinilor ce revin armatei din 
documentele Congresului al XI-lea, 
din ordinele comandantului suprem 
al forțelor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, ' să militeze 
pentru creșterea continuă a forței 
combative a unităților, pentru per
fecționarea calității procesului in- 
structiv-educativ, încît armata să 
se afirme plenar, ca o înaltă școală 
de educație polițică,. ostășească și 
cetățenească. , .,,

Cu prilejul acestui jubileu, „Scîn- 
teia" adresează colectivului redac
țional și tehnic al ziarului „Apăra
rea patriei" calde felicitări, urîn- 
du-i noi succese în activitatea rod
nică, pusă în slujba întăririi capaci
tății de apărare a patriei, a cauzei 
socialismului și păcii.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS

Pe arena „Real Club" din Barce
lona începe astăzi meciul dintre 
echipele de tenis ale României și 
Spaniei, contînd pentru semifinalele 
zonei europene a „Cupei Davis". Po
trivit tragerii la sorți, efectuată joi, 
în prima partidă se vor întîlni Toma 
Ovici și Manuel Orantes, iar în cea 
de-a doua Ilie Năstase va juca îm
potriva lui Jose Higueras.

ATLETISM
în cadrul tradiționalului concurs 

internațional de atletism, care se 
desfășoară în fiecare an în orașul 
italian Sienna, sportivii români a.u 
obținut două victorii. în cursa de 
800 m, primul a trecut linia de sosire

Gheorghe Ghipu (l’48”2/10), urmat de 
cehoslovacul Sisovsky (l’48”8/10) și 
italiahul Fontanella (l’49”3/10). Paul 
Copu a terminat învingător în pro
ba de 3 000 m plat, cu timpul de 
7’58”6/10, reușind să-1 întreacă pe 
cunoscutul fondist italian Franco 
Fava, clasat al doilea ,cu 7’59”8/10.

SCRIMĂ
La campionatele mondiale de scri

mă dq la Budapesta, echipa de sabie 
a României s-a calificat în sferturile 
de finală, după ce a cîștigat grupa 
a 5-a învingînd cu 9—7 formația 
Franței, cu 14—2 pe cea a Canadei 
și cu 11—5 reprezentativa Iranului.

în proba individuală de spadă, 
scrimerii români Nicolae Iorgu și 
loan Popa s-au calificat pînă în

semifinale, unde Iorgu a fost aproa
pe de calificarea în finală, pierzind 
doar după un baraj în trei cu Pusch 
(R.F.G.) și Linder (Austria).

Proba feminină de floretă pe echi
pe din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă, care se desfășoară 
la Budapesta, s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S., care, în 
finală, a întrecut cu scorul de 9—3 
formația Ungariei.

CICLISM. Cea de-a 19-a etapă a 
Turului Franței, disputată pe ruta 
Thonon Ies Bains—Chalon sur Saone 
(229 km), a revenit la sprint belgia
nului Rik van Linden în 6h 53’ 59”. 
Tricoul galben este purtat în conti
nuare de francezul Bernard Theve- 
net, urmat de belgianul Eddy 
Merckx la 3’03”.

Drobeta Tr. Severin. La Porțile de 
Fier, oamenii urmăresc ou calm și si
guranță evoluția viiturii. Barajul 
preia, în condiții normale, surplusul, 
de apă. în zona de est a municipiu
lui, acolo unde se află stația și linia 
ferată, în unele locuri apele au ieșit 
din albie. Digul înălțat cu cîteva zile 
în urmă, ce se întinde pe o lungime 
de 800 m, a fost mereu supraînălțat. 
La această oră, stația și calea ferată 
sînt în afara oricărui pericol. Trafi- 
aul feroviar în această zonă se des
fășoară în condiții bune. La Ostro
vul Corbului, în ultimele două zile 
și nopți viitura i-a pus la grea în
cercare pe oameni. S-a dat o luptă 
dîrză cu apele în revărsare, care s-au 
infiltrat în unde porțiuni, inundînd 
o parte din terenurile aflate în apro
piere. în momentul cînd viitura a 
ajuns la nivelul digului, au sosit în 
ajutor noi forțe. în cîteva ore, digul 
înalt de 2 metri pe o porțiune de 1 
km a mai fost supraînălțat cu 45 cm. 
La Salcia continuă cu'aceeași băr
băție munca neobosită pentru supra- 
înălțarea digului. La ora cînd trans
mitem, aici, in aval de Drobeta Tr. 
Severin, viitura se menține în creș
tere. Pretutindeni cetățenii și milita
rii se află la locurile de muncă și 
veghe. (V. Tătaru).

Calafat. 300 de săteni și militari au 
efectuat lucrări de protecție a digu
lui pe cîteva sute de metri. 8 vagoane 
de pămînt și 400 de saci sînt pregătiți 
pentru ca în caz de infiltrații să se 
poată interveni operativ. La sistemul 
de la Bechet, 20 de utilaje și 130 de 
cetățeni au lucrat la completarea 
banchetelor și consolidarea digului 
Ostroveni—Dăbuleni pe aproape 25 
kilometri. Lucrări de apărare s-au 
executat și în localitățile Ciupercenii 
Noi, Poiana Mare, Cetate și Desa. In 
toate cele 17 localități doljene rive
rane Dunării, în ultimele două zile 
s-a muncit fără preget, nu s-a pre
cupețit nici un efort Practic, din cei 
peste 145 kilometri cît măsoară ho
tarul dunărean al județului, de-a 
lungul a 110 kilometri s-au înălțat 
și consolidat diguri trainice. (N. 
Băbălău).

Zimnicea. Curba care indică nive
lul apelor Dunării crește încet, dar 
constant, de trei zile. Joi Ia ora 11 
se atinsese cota 652 cm. Atenția ce
lor 11 echipe complexe, formate din 
specialiști de la sistemul hidroame- 
liorativ Zimnicea, membri ai gărzi
lor patriotice, militari, care supra
veghează digul, a sporit. Permanen
tul du-te-vino al autocamioanelor care 
transportă pămînt pe dig s-a inten
sificat. Ca pe un adevărat cîmp de 
luptă s-a fixat și punctul nr. 1 al or
dinii de zi : luarea tuturor măsuri
lor necesare pentru preîntîmpinarea 
infiltrațiilor apei. Saci cu pămînt sînt 
stivuiți în locurile considerate cri
tice. Pînă joi seara se va' termina 
amenajarea celor 24 depozite de pe 
dig, a cîte 100—200 mc de pămînt, 
40—80 steri de fascine, pari, saci, lo- 
peți, cazmale, sape. în timp ce trans
mitem aceste date, de pe dig se a- 
nunță cota apei : 653 cm. Nivelul 
crește cu încă un centimetru. Munca 
nu încetează nici o clipă. (Ion Teo
dor).

. Turnu-Măgurele. Deși cotele de 
Inundație nu sînt depășite decît cu un 
centimetru, organizați în echipe zi 
și noapte în trei schimburi, oamenii 
muncesc și veghează. Pe întreaga 
porțiune de aproape 30 de kilometri, 
cît are aici digul, sînt pregătite pen
tru orice eventualitate importante 
cantități de fascine, zeci de mii de 
saci umpluți cu pămînt, importante 
cantități de piatră brută și pari. O 
deosebită atenție s-a acordat porțiu
nii din jurul combinatului de îngră
șăminte chimice. De-a lungul digului 
au fost depozitate cantități suplimen
tare de saci de polietilenă umpluți cu 
fosfogips. Toate punctele de suprave
ghere de pe malul Dunării sînt le
gate între ele și cu echipele de in
tervenție prin stații auto și telefo
nice.

Oricit de mare ar fi viitura, viața 
pașnică desfășurată dincoace de di
guri nu va fi afectată. La adăpostul

lor, recoltarea, aratul și semănatul 
culturilor duble pe suprafețe sporite 
continuă in ritm susținut. (Titus An
drei).

Insula Mare a Brăilei. Operațiile 
de supraînălțare la cotele de sigu
ranță maximă — în toate punctele 
critice — a digului de 156 km ce 
apără Insula Mare a Brăilei s-au 
încheiat, practic, încă din 10 iulie. 
Dar de patru ori pînă acum — în 
11. 12, 15 și 16 iulie — Dunărea a 
încercat să se infiltreze dincolo de 
incinta îndiguită. De fiecare dată 
însă efortul fără preget al apără
torilor digului, susținut de o pu
ternică „armată a mecanizării" (aici 
acționează circa 200 de utilaje de 
intervenție de toate tipurile), a o- 
bligat-o să-și verse apele în conti
nuare pe albia obișnuită. La ulti
ma. intervenție — cea din 16 spre 17 
iulie — forțele apărătorilor digului 
au fost sporite cu alte 20 autobascu
lante. 29 tractoare, 5 excavatoare și

4 buldozere. Și Dunărea a fost o- 
bligată din nou să-și continue cursul 
normal. (C. Priescu).

Tulcea. Apele Dunării se mențin 
de cîteva zile peste cotele de inun- 

, dație. Dar oamenii au ridicat stavi
lă mii de metri de diguri, le-au con
solidat și supraînălțat pe cele exis
tente. în locul digurilor măturate de 
apă s-au înălțat altele noi, mai înal
te. mai durabile, mai bine consoli
date. Localitățile Grindu, Smîrdan, 
23 August, suburbia Tudor Vladimi- 
rescu și Crișan rezistă. în punc
tele scăpate pentru moment de 
sub control, pescarii salvează cu 
bărcile mii de metri cubi de ma
terial lemnos, stuficultorii balotează 
și expediază grabnic stuful, alți oa
meni pun la adăpost animalele și 
celelalte bunuri aflate în pericol. Cu 
mic. cu mare, tulcenii se află în a- 
ceste zile la datorie : pe diguri, pe 
ogoare, în întreprinderi. (Vasile Ni
colae).

enilor muncii

Situația și prognoza
Ieri, debitele Dunării erau : stațio

nare pe sectorul amonte de Baziaș : 
în creștere cu 2—16 cm pe sectorul 
Drobeta Tr. Sever,in — Oltenița : în 
scădere cu 1—5 cm pe sectorul Că
lărași — Tulcea.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Gruia. (31 cm). Cetate (30 cm), 
Calafat (81 cm), Bistreț (74 cm), Be
chet (60 cm) Corabia (82 cm), Tr, 
Măgurele (10 cm), Zimnicea (42 cm), 
Hîrșova (71 cm) și Tulcea (7 cm).

Cotele de atenție erau depășite la : 
Baziaș (84 cm), Drobeta Tr. Seve
rin (70 cm), Giurgiu (49 cm). Olte
nița (61 cm), Călărași (8 cm), Cer
navodă (62 cm), Brăila (10 cm) și 
Isaccea (86 cm).

Debitul Dunării pe sectorul amon
te de Baziaș era de 12 300 mc/s.

Astăzi, debitele Dunării vor fi : 
staționare pe sectorul amonte de Ba
ziaș ; în creștere pe sectorul Dro
beta Tr. Severin — Călărași ; în scă-

hidrologică pe Dunăre
dere pe sectorul Cernavodă — Tul
cea.

Cotele de inundație vor fi depășite 
la : Gruia (42 cm), Cetate (35 cm), 
Calafat (93 cm). Bistreț (92 cm), 
Bechet (73 cm), Corabia (95 cm), Tr. 
Măgurele (22 cm), Zimnicea (53 cm), 
Hirșova (64 cm) și Tulcea (3 cm).

Cotele de atenție vor fi depășite 
la : Baziaș (88 cm), Drobeta Tr. Se
verin (80 cm), Giurgiu (57 cm), Olte
nița (70 cm), Călărași (10 cm), Cer
navodă (62 cm), Brăila (10 cm) și 
Isaccea (82 cm).

Datorită trecerii culminației viitu
rii în sectorul românesc al Dunării, 
în următoarele zile se vor produce 
creșteri de nivel pe întregul curs, 
debitele rămînînd în limitele celor 
prognozate — 12 500 mc/s, în a-
monte și circa 13 000 mc/s, în 
aval. Culminația viiturii se va pro
paga cu 70—100 km/zi în intervalul 
19—29 iulie. După această dată, ni
velul apelor va fi în scădere.

(Urmare din pag. I)
Pe ordinea de zi a adunărilor ge

nerale figurează : darea de seamă 
asupra activității unității și a or
ganului de conducere colectivă 
pentru realizarea planului, a an
gajamentelor asumate în întrecere 
și a prevederilor contractului co
lectiv de muncă pe semestrul I al 

'acestui an și măsurile pentru în
deplinirea planului pe semestrul în 
curs, dezbaterea sarcinilor de 
plan pe anul 1976, programele 
de măsuri pentru înfăptuirea lor, 
probleme organizatorice.

Este o ordine de zi bogată, de o 
deosebită însemnătate, corespunză
toare rolului adunărilor generale 
ale oamenilor muncii — ca formă 
superioară de conducere a activi
tății economice. Dările de seamă, 
cît și dezbaterile trebuie să se ca
racterizeze printr-un spirit critic și 
autocritic, asigurîndu-se participa
rea la discuții a unui număr cît mai 
mare de muncitori, ingineri, tehni
cieni, economiști. întreaga' desfășu
rare a adunărilor generale trebuie 
să aibă un pronunțat caracter de 
lucru, concret și eficient, partici- 
panții la dezbateri fiind chemați să 
releve, deopotrivă, realizările și ex
periențele pozitive în multiple do
menii — producție, investiții, ex
port-import, pregătirea cadrelor, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ș.a. — și cauzele ce au determinat 
apariția unor neajunsuri, să-și a- 
ducă o contribuție efectivă la ela
borarea soluțiilor optime . pentru 
perfecționarea întregii activități.

Desigur, în funcție de situația 
concretă din fiecare întreprindere 
se va acorda ponderea cuvenită 
problemelor esențiale ale activității 
productive ce trebuie să stea în a- 
tenția colectivelor. în esență, este 
vorba de îndeplinirea întocmai a 
nivelului planificat de creștere a

productivității muncii pe acest an 
în fiecare întreprindere și secție și 
fiecare loc de muncă — în acest 
sens fiind necesare dezbaterea și 
completarea programelor speciale 
întocmite pentru realizarea integra
lă a acestui indicator ; folosirea cît 
mai deplină a capacităților de pro
ducție, a timpului de lucru ; pune
rea în funcțiune la termen și chiar 
mai devreme a noilor obiective și 
realizarea parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați ; îmbunătățirea 
calității produselor pe calea înnoirii 
și modernizării producției, întăririi 
disciplinei tehnologice și a contro
lului tehnic de calitate ; reducerea 
cheltuielilor de producție prin va
lorificarea la maximum a resurse
lor interne, micșorarea consumuri
lor specifice de combustibil, ener
gie, metal, lemn, piele ș.a. ; spori
rea eficienței activității economice ; 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale ritmice ; pregătirea for
ței de muncă în concordantă cu 
sarcinile de plan.

O atenție deosebită trebuie acor
dată, în spiritul recentei Hotărîri a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., îndeplinirii tuturor sarci
nilor de export, recuperării restan
țelor determinate de calamitățile 
naturale, derulării ritmice a fondu
lui de marfă planificat, respectării 
obligațiilor contractuale asumate 
față de partenerii externi, livrării 
de produse prelucrate superior, la 
înalt nivel calitativ, în vederea creș
terii eficientei exportului, precum 
și reducerii importului.

Din dezbaterea unor asemenea 
probleme vitale ale activității noas
tre productive, sarcini fundamenta
le stabilite de conducerea partidu
lui, pe baza propunerilor ce se vor 
face în adunări vor rezulta 
o serie de măsuri care vor duce, 
în final, la sporirea produc
ției, pentru recuperarea restantelor 
și a pagubelor — acolo unde este

cazul — precum și pentru supli
mentarea angajamentelor. Esențial 
este ca pretutindeni să se asigure 
suplimentarea acestor angajamente 
la produsele necesare economiei, 
pentru care există cerințe, condiții 
tehnico-materiale de fabricație.

Pentru a asigura o bună desfă
șurare a adunărilor generale și. e- 
ficacitatea scontată, ministerele, or
ganele centrale de sinteză și cen
tralele industriale vor acorda uni
tăților subordonate un sprijin efec
tiv în soluționarea, pînă la înce
perea adunării generale, a tuturor 
problemelor care condiționează în
deplinirea planului pe semestrul II 
al acestui an, precum și pregătirea 
în bune condiții a planului pe anul 
1976. în acest scop vor fi reparti
zate din timp în întreprinderi și 
județe cadre cu munci de răspun
dere — adjuncți ai miniștrilor, di
rectori și directori generali, membri 
în consiliile de conducere — care 
să ajute efectiv la pregătirea adu
nărilor generale, la rezolvarea pro
blemelor amintite.

Nu încape îndoială că organele 
și organizațiile de partid, sub a că
ror competentă conducere se vor 
desfășura adunările generale, vor 
acționa cu toată hotărîrea pentru a 
asigura atît o bună pregătire a a- 
dunărilor generale, cît și dezbateri 
vii, interesante, constructive în ple
nul acestora. Prin spiritul de înaltă 
exigență muncitorească, prin măsu
rile ce le vor adopta, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii vor 
demonstra, încă o dată, cu toată 
tăria, hotărîrea fermă a comuniș
tilor, a tuturor lucrătorilor de a 
nu-și precupeți eforturile pentru 
înlăturarea pagubelor pricinuite de 
inundații, pentru redresarea întregii 
activități, pentru realizarea cu suc
ces a planului în acest ultim an al 
cincinalului, asi surind o solidă bază 
de pornire în înfăptuirea prevede
rilor cincinalului viitor.
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Moment de seamă în activitatea 
Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
GENEVA 17 — Corespondentul 

nostru transmite : în cadrul ședin
ței sale plenare de miercuri seara, 
Comitetul, de coordonare al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa a primit și adoptat pri
mele documente elaborate în organe
le de lucru ale conferinței. începerea 
procesului de aprobare în Comite
tul de coordonare — organul politic 
superior al fazei a doua — a docu
mentelor întocmite în organele de 
lucru subsidiare este apreciat în rîn- 
durile delegaților și observatorilor 
de presă ca un moment de seamă în 
activitățile conferinței.

Textele adoptate includ întregul 
document privind cooperarea în do
meniile culturii, educației, contacte
lor dintre persoane și informației, 
împreună cu preambulul respectiv, 
documentul asupra legăturii secu
rității și cooperării în, Europa cu 
securitatea și cooperarea în zona Me- 
diteranei și documentul asupra ur
mărilor conferinței.

Luînd cuvîntul cu ocazia adoptă
rii documentului asupra urmărilor 
instituționale ale conferinței, șeful 
delegației române, ambasadorul Va
lentin Lipatti, a exprimat satisfac
ția tării noastre față de încheierea

cu succes a negocierilor pe această 
temă de importanță cardinală pen
tru viitorul eforturilor pe plan ge- 
neral-european în vederea instaură
rii pe continent a unui sistem trai
nic de securitate și cooperare. Vor
bitorul a amintit interesul și con
secvența cu care România a mili
tat fără preget pentru crearea unui 
mecanism menit să asigure conlu
crarea pe mai departe între statele 
participante în scopul îndeplinirii 
hotărîrilor adoptate la conferință, 
precum și pentru inițierea de noi 
acțiuni concrete în vederea întăririi 
securității și dezvoltării cooperării în 
Europa. Ambasadorul român a sub
liniat. de asemenea, importanta a- 
doptării in comitet a celorlalte două 
documente menite a fi incluse in 
actul final al conferinței.

în cadrul aceleiași ședințe. Comi
tetul de coordonare a stabilit un 
program de activitate intensă pen
tru diferitele organe de lucru ale 
conferinței, astfel incit, pe baza pro
greselor ce se așteaptă, participanții 
să poată da o confirmare definitivă 
datei de .30 iulie, la care se pre
vede să înceapă lucrările reuniunii 
la nivel înalt, de la Helsinki, a sta
telor participante.

Comerțul internațional - factor 
de eliminare a decalajelor economice

Intervenția reprezentantului României la sesiunea 
unui organism al G.A.T.T.

Consiliul Revoluției din Portugalia a hotărit 
formarea unui nou guvern OE PRETUTINDENI

K. Waldheim recomandă menținerea

GENEVA 17 — Corespondentul
nostru transmite : Timp de două 
zile, la Palatul Națiunilor s-au 
desfășurat lucrările sesiunii Comite
tului de negocieri comerciale multi
laterale G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț) — orga
nismul coordonator al rundei de ne
gocieri lansate în 1973 la Tokio. Se
siunea a avut drept scop trecerea 
în revistă a stadiului negocierilor 
multilaterale, intrate în faza lor e- 
fectivă în februarie anul acesta, pri
lejuind, totodată, un schimb de pă
reri între țările participante în le
gătură cu programul viitor de ac
tivitate în diversele domenii ale ne
gocierilor.

în intervenția sa, șeful delegației 
României. Mircea Petrescu, a subli
niat că dificultățile ce se manifestă 
în prezent în economia internațio
nală nu trebuie să prejudicieze con
tinuarea procesului de liberalizare a 
comerțului internațional, de elabora
re a unor măsuri vizînd acordarea 
de avantaje suplimentare în comerț 
țărilor în curs de dezvoltare, ci, dim
potrivă, trebuie să determine acce
lerarea negocierilor pentru realizarea 
integrală a obiectivelor declarației de 
la Tokio, pentru transformarea co
merțului internațional intr-un factor 
de eliminare a decalajelor economi

ce. astfel incit actuala rundă a 
G.A.T.T. să aducă o contribuție sem
nificativă la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Vorbitorul a exprimat îngrijorarea 
fată de faptul că, pină în prezent,' 
nu s-au putut preciza conținutul și 
modalitățile de acordare a unui tra
tament comercial special și mai fa
vorabil țărilor în curs de dezvoltare, 
solicitînd ca această problemă să 
constituie, în programul viitor de 
activitate, o preocupare primordială 
a negociatorilor. El a accentuat ne
cesitatea de a se soluționa în cadrul 
negocierilor problemele comerciale 
ale tuturor țărilor participante, pe o 
bază democratică, prin participarea 
deplină și efectivă a tuturor țărilor 
la procesul de negociere, în toate 
etapele sale.

în continuare, șeful delegației ro
mâne a spus : în cadrul negocieri
lor trebuie să se, țină seama în per
manentă de nivelul de dezvoltare e- 
conomică a statelor participante, de 
necesitățile lor specifice de dezvol
tare, iar tratamentul special în fa
voarea țărilor in curs de dezvolta
re trebuie să fie acordat în mod ne- 
discriminatoriu tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare, independent de siste
mul lor social-economic și de zona 
geografică în care sînt situate.

LISABONA 17 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției din Portugalia a ho- 
tărît formarea unui nou guvern, în 
urma situației create prin demisia, 
de acum o săptămînă, a miniștrilor 
din partea Partidului Socialist și a 
celor aparținînd Partidului Popular 
Democratic, intervenită ieri — anun
ță un comunicat dat publicității la 
Lisabona la încheierea reuniunii con
siliului. „Consiliul Revoluției — a- 
daugă comunicatul — cheamă popu
lația portugheză să manifeste calm și 
spirit civic, pentru a contribui la

crearea unui climat favorabil solu
ționării problemelor complexe cu 
care este confruntată în acest mo
ment revoluția portugheză".

Purtătorul de cuvînt ai Consiliului 
Revoluției, căpitanul Vasco Lourenco. 
a precizat că noul guvern, care va fi 
creat într-un viitor apropiat, nu va 
fi constituit conform principiului 
coaliției.

Președintele Portugaliei, Francis
co da Costa Gomes, i-a încredințat 
fostului premier, Vasco Goncalves, 
misiunea de a forma noul guvern

REPUBLICA CAMBODGIA:

VIETNAMULUI DE SUD

•CENUȘĂ ÎN LOC DE 
CIMENT. Venind în sprijinul 
planurilor de modernizare a șo
selelor și de construire a auto
străzilor în condiții de rentabili
tate ridicată, cercetătorii polo
nezi au propus utilizarea cenu
șilor ușoare de la termocentrale 
în amestec cu nisip drept stabi
lizator al solului pentru funda
țiile drumurilor. Soluția duce 
la realizarea unor mari economii 
de ciment. Se apreciază că 300 
mii tone cenuși ușoare ar putea 
înlocui circa 200 mii tone de ci
ment — care ar putea fi utili
zat cu mai mult succes la con
strucțiile de locuințe și indus
triale.

forțelor de observatori ai O.N.U. în Sinai
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat miercuri 
menținerea forțelor de observatori 
ale Națiunilor Unite în Sinai. într-un 
raport adresat Consiliului de Securi
tate, K. Waldheim arată că el con
sideră rămînerea observatorilor 
O.N.U. în Sinai ca un „factor esen
țial nu numai pentru menținerea cal
mului, ci și pentru crearea unei at
mosfere propice desfășurării efortu
rilor în vederea realizării un,ei păci

juste și durabile în Orientul Apro
piat".

în încheierea raportului, secretarul 
general al O.N.U. apreciază că „si
tuația în Orientul Apropiat continuă 
să fie în mod fundamental instabilă". 
Posibilitatea menținerii actualei at
mosfere de calm va depinde de pro
gresele viitoare în direcția căutării 
unei reglementări juste și durabile a 
problemelor Orientului Apropiat, așa 
cum se cere în rezoluțiile 
de Securitate.

Consiliului

A fost format trenul spațial

„Soiuz Apollo“

Măsuri în vederea 
sporirii locurilor de muncă

SAIGON 17 (Agerpres). — Datorită 
măsurilor energice luate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, una dintre 
cele mai spinoase probleme moște
nite de la fostul regim antipopular 
saigonez — șomajul — își găsește 
treptat rezolvarea. în cele două luni 
și jumătate care au trecut de la eli
berare, in întreprinderile din Saigon 
s-au încadrat peste 33 000 de persoa
ne, lipsite pină acum de posibilita
tea' de a-și cîștiga existența.

Pe de altă parte, mulți dintre foș
tii locuitori ai satelor, nevoiți în tre
cut să-și caute un mijloc de trai în 
marile orașe din cauza ruinării agri
culturii, își exprimă dorința să re
vină în jnediul rural pentru a parti
cipa la muncile agricole, autoritățile 
acordîndu-le tot sprijinul.

Intense eforturi pentru 
refacerea economiei

PNOM PENH 17 (Agerpres). — Po
trivit postului de radio „Vocea Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.)" din Pnom Penh, popu
lația Cambodgiei și forțele armate 
populare de eliberare lucrează in 
prezent intens pentru refacerea căilor 
de comunicații și repunerea grabnică 
în funcțiune a întregului sistem de 
transporturi.

Astfel, continuă cu succes lu
crările de reparare a căii fe
rate Pnom Penh — Sianukville, 
prevăzîndu-se redeschiderea ei a- 
propiată. De asemenea, calea fe
rată Pnom Penh — Takeo va fi 
redeschisă traficului în următoa
rele două săptămîni. Circulația a 
fost restabilită și pe șoseaua nr. 6 
Pnom Penh — Kompong Cham.

S-a anunțat, pe de altă parte, re
deschiderea spitalului provincial de 
la Svay Rieng.

• CEL MAI MARE 
CENTRU TURISTIC DIN 
IRAK urmează să fie construit 
în districtul Habbaniyah, la 70 
kilometri vest de Bagdad. Com
plexul, ale cărui lucrări au de
butat zilele acestea, va dispune, 
într-o primă etapă, de un hotel 
cu 600 de paturi, restaurante, 
baruri, piscine și vile suficiente 
pentru 1 400 turiști.

Încheierea reuniunii la nivel înalt
nouâ“

BRUXELLES 17 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Bruxelles 
s-a încheiat, joi, reuniunea la nivel 
înalt a țărilor membre ale Pieței 
comune. Șefii de guvern și 
din țările C.E.E. au dezbătut 
de probleme referitoare la 
economică și monetară a 
nouă" și la posibilitățile depășirii di
ficultăților economice cu care sînt în 
prezent confruntate, precum și pro
blema relansării dialogului dintre 
țările producătoare și cele consuma
toare de petrol.

Schema privind reluarea dialogu
lui, prezentată reuniunii de' minis
trul francez de externe, Jean Sau- 
vagnargues, prevede în principiu 
convocarea unei noi reuniuni pregă
titoare, care ar putea avea loc Ia 
Paris, în luna septembrie. Un ele
ni ept,„nou este acela .al.,.creării „a țrș-i 
qpmisii. însărcinate cu pregătirea do
sarelor energiei, materiilor prime și

de stat 
o serie 
situația 

„celor

dezvoltării,. ce ar urma să 
tute în cadrul conferinței 
nale.

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a pro-pus organizarea unei 
întîlniri la nivel înalt cu caracter 
neoficial, consacrată crizei monetare,, 
la, ca.re să participe Franța, S.U.A., 
Japonia, R.F.G. și Marea Britanic.

fie dezbă- 
internațio-

Joi, la ora 16,09 GMT, în cea de-a 
treia zi a experimentului cosmic so- 
vieto-american, a avut loc cuplarea 
navelor „Soiuz-19“ și „Apollo", ope
rațiune care a condus la formarea 
trenului spațial. Joncțiunea a fost 
efectuată în condiții optime, cu șase 
minute înainte de momeiitul stabilit 
inițial, atunci cînd cele două nave 
se aflau la altitudinea de 225 km, 
deasupra Oceanului Atlantic, în lar
gul coastelor Peninsulei Iberice.

Cuplarea a fost precedată de co
rectarea orbitei lui „Apollo", prin 
aprinderea, timp de opt secunde, a 
motorului principal al navei și de 
plasarea lu.i „Soiuz-19“ pe o „orbită 
de montare", conform programului, 
în timpul apropierii și „acostării", 
nava sovietică a menținut orientarea 
necesară pentru cuplare, utilizînd în 
acest scop dispozitivele de comandă 
manuale.

Operațiunii^ de joncțiune au fost

urmărite de la sol prin intermediul 
camerei de luat vederi instalate la 
bordul navei americane. în tot a- 
cest interval, „Soiuz" și „Apollo" au 
menținut legătura radio directă 
tre ele, precum și cu centrele de 

. mărire a zborului de la Kalinin 
calitate situată
Moscova") și Houston, 
celor două nave
Thomas Stafford — au comunicat în 
limbile rusă și engleză. ■

După desăvirșirea joncțiunii, cele 
două echipaje au început pregătirile 
de trecere dintr-o navă în alta. în 
acest scop, cosmonauții sovietici au 
intrat în modulul de legătură, pen
tru a uniformiza presiunea din. inte
riorul acestuia și din cabina „Soiuz".

Timp de 48 de ore după joncțiune, 
„Soiuz-19“ și „Apollo' 
cuplate, echipajele 
tueze în comun o 
mente științifice.

în- 
ur- 
(lo- 
deîn apropiere

Comandanții 
Alexei Leonov și

i“ vor rămîne 
urmînd să efec- 
serie de experi-

(Agerpres)

20 de milioane de șomeri în țările occidentale
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Piața occidentală a muncii a aruncat 
deja peste granițele ei circa 20 mi
lioane de oameni — arată datele Bi
roului internațional de statistică a 
forței de muncă al Organizației In
ternaționale a Muncii. In prezent, în 
țările occidentale sînt mai multi șo
meri ca oricînd în ultimele 4 decenii.

în S.U.A., Canada, Japonia, Aus
tralia și Europa occidentală există 
circa 15 milioane de șomeri și 5—6 
milioane de șomeri parțiali. La a- 
ceste cifre trebuie adăugate alte 
4—5 milioane de „șomeri invizibili" 
— muncitori și muncitoare care, ne
găsind de lucru luni de zile la rînd.

nu și-a.u mai înscris numele pe lis
tele oficiilor de plasare a brațelor de 
muncă.

în Anglia, scrie revista „U.S. News 
and World Report", există 860 000 
șomeri, și pină la sfirșitul verii vor 
fi 1,5 milioane, în R.F.G. — 1 milion 
de șomeri și 922 000 șomeri parțiali, 
în Italia — peste un milion, în Tur
cia — 1,1 milioane.

Printre motivele pentru care se 
anticipează creșterea numărului șo
merilor, în ciuda ivirii primelor in
dicii anemice de ieșire din recesiune, 
figurează menținerea unor mari capa
cități de producție nefolosite, conti
nuarea presiunilor inflaționiste în 
economie, scăderea exporturilor.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris, Demonstrația grevistă

Convorbiri privind
viitorul bazelor

Al ' 117 .i.; ■

E epublica Democrată Viet
nam a solicitat în mod oficial 
să fie primită în rîndul membrilor 
Organizației Națiunilor Unite.

americane din Turcia
ANKARA 17 (Agerpres). — In con

formitate cu cererea prezentată de 
Turcia Statelor Unite, la Ankara au 
început, joi, negocierile bilaterale 
pentru revizuirea statutului bazelor 
americane amplasate pe teritoriul 
turc.

Cu acest prilej, ministrul de exter
ne al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, a declarat că a fost acordată 
o nouă amînare guvernului Statelor 
Unite, înainte de a fi pus în apli
care „statutul temporar" al bazelor 
americane din țară, statut ce trebuia 
să intre în vigoare începind de joi. 
Ministrul turc a precizat că această 
amînare va dura pină la încheierea 
convorbirilor cu caracter tehnic din
tre delegațiile turcă și americană.

Expoziție de mobilă 
mânească Ia Erevan. în 
pitala R.S.S. Armene. Erevan.

Î8-
ca-

pitala R.S.S. Armene, Erevan, s-a 
deschis, joi, expoziția „Mobila româ
nească — 1975". A cincea de acest 
gen în U.R.S.S., expoziția cuprinde 
peste 60 de garnituri complete și 
piese separate de mobilă modernă și 
de artă, realizate de întreprinderi și 
unități ale industriilor republicană și 
locală, precum și ale cooperației 
meșteșugărești. Exponatele, consti
tuind o veritabilă sinteză a poten
țialului actual al industriei 
nești de mobilă, au suscitat 
interes în rîndul vizitatorilor.

româ- 
un viu

Relații diplomatice au sta-
bilit Republica Populară Democrată 
Coreeană și Tunisia — anunță agen
ția A.C.T.C.

LAOS

Mozambicul solicită ad
miterea în O.N.U. — se aratâ 
în mesajul ministrului de externe al 
Mozambicului, Joaquim Chissano, a- 
dresat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Convorbirile de Ia JSIger 
dintre președintele Mexicului, Luis 
Echeverria Alvarez, și președintele 
Houari Boumedienne- s-au axat pe 
examinarea relațiilor bilaterale, a 
problemelor legate de instaurarea u- 
nei noi ordini internaționale, unele 
chestiuni ale actualității politice 
mondiale. A fost semnat un acord 
comercial și a fost înființat un co
mitet mixt de cooperare, care va a- 
vea reuniuni periodice în capitalele 
celor două țări.

0 vizită Ia Bonn urmează 
să facă. în intervalul 26—28 iulie, 
președintele S.U.A., Gerald Ford — 
anunță agenția D.P.A. Sînt prevăzute 
convorbiri cu președintele R.F.G., 
Walter Scheel, și cu cancelarul fe
deral, Helmut Schmidt.

Progrese pe cafea (feuoeratizirii

Ultimele evenimente din Laos 
atestă impetuozitatea curentului în 
vederea consolidării păcii, a depășirii 
divizării țării, democratizării vieții 
politice și sociale. Paralel cu .efortu
rile constante ale Frontului Patriotic 
Laoțian de înfăptuire riguroasă a 
acordului de reconciliere națională, 
în zonele cunoscute de-a lungul de
ceniilor ca fiind „ale părții de la 
Vientiane", masele populare — mun
citori, studenți, funcționari, oameni 
ai muncii de la sate — au trecut la 
acțiuni ferme de izolare a cercurilor 
de dreapta și pregătire a coridițiilor 
care să ducă, în perspectivă, la des
ființarea „granițelor interioare" și 
unificarea teritoriului, sub un guvern 
democratic.

Așa cum este știut, în urma unor 
puternice manifestații populare, ex- 
ponenții din guvern ai cercurilor re
acționare, care sabotau în fel și chip 
realizarea măsurilor preconizate prin 
acordul de la Vientiane, au trebuit 
să demisioneze și au părăsit țara, 
creîndu-se astfel condițiile în vede
rea realizării de noi pași pe calea 
reunificării și democratizării. încura
jate de succesul obținut și în con
textul marilor victorii ale popoarelor 
vecine, vietnamez și cambodgian, 
masele populare au acționat tot mai 
ferm pentru adinei rea procesului de 
însănătoșire a vieții politice.

Federația muncitorilor a lansat un 
apel militarilor „părții de la Vien
tiane" de a se ralia guvernului de 
coaliție și a sprijini politica acestuia. 
Răspunzînd acestei chemări, militarii 
„părții de la Vientiane" s-au ridicat 
împotriva acelor cadre militare 
care se foloseau de pirghiile de co- 

, mandă în scopuri străine intereselor 
reunificării. Refuzînd să mai înde
plinească ordinele comandantului ar
matei aerului, o importantă unitate 
de aviație, acuzîndu-1 că „se împo
trivește păcii și armoniei naționale", 
a cerut demisia acestuia. Acțiuni si
milare s-au produs în unitățile arma
tei terestre și marinei, care acționea
ză pe fluviul Mekong. De fapt, pre-

tutindeni, în cadrul adunărilor care 
au avut loc, ofițerii de dreapta au 
fost înlocuiți cu adepți ai guvernului 
de coaliție. Debarasindu-se de co
mandanții reacționari, cvasitotalita- 
tea unităților militare ale „părții de 
la Vientiane" au anunțat aderarea 
deplină la politica guvernului de 
coaliție. în ce privește forțele spe
ciale ale fostului general Vang Pao, 
instruite, echipate și dirijate fățiș de 
C.I.A., și care s-au opus 
bită înverșunare politicii 
ciliere națională, ele au 
vate. După cum arăta 
Boupha, reprezentant al
Patriotic Laoțian, căruia i-au fost 
încredințate atribuțiile ministrului a- 
părării și de conducător al forțelor 
armate naționale, în prezent se pre
gătesc condițiile care să facă posi
bilă contopirea forțelor militare ale 
ambelor părți în „armata unitară a 
unui Laos neutru".

Este cunoscut, de altfel, că de pes
te doi ani, în interesul menținerii 
neutralității celor două capitale — 
administrativă și regală — ale țării, 
Vientiane și Luang Prabang, în am
bele orașe acționează unități militare 
comune ale celor două părți, însărci
nate cu menținerea ordinii.

Primul ministru, Suvanna Fuma, a 
declarat recent intr-un interviu a- 
cordat agenției - americane U.P.I. că 
exemplul orașelor Vientiane și Luang 
Prabang, unde cele două forțe mili
tare conviețuiesc în armonie, trebuie 
urmat în întreaga țară. în conformi
tate cu acest deziderat al întregului 
popor, forțele patriotice au fost in
vitate să pătrundă în toate orașele 
din țară. Atmosfera de entuziasm 
cu care populația a salutat acest eve
niment este ilustrată de modul în care 
au fost primiți ostașii Patet Lao în 
orașul Savannakhet, în trecut îortă- 
reața forțelor de dreapta în zona de 
sud a țării. Muncitorii, studenții .și 
alte categorii ale populației, aproxi
mativ 100 000 de oameni care puse-

cu deose- 
de recon- 

fost dizol- 
generalul 
Frontului

seră în mod virtual stăpînire pe în
treg orașul, au organizat forțelor pa
triotice o primire triumfală.

Odată cu generalizarea prezenței 
forțelor patriotice în toate orașele și 
în alte localități mai importante din 
țară, dînd glas 
lare, guvernul 
Statelor Unite 
Iul ce acționa 
„Agenții pentru dezvoltarea 
trială", să desființeze această institu
ție direct implicată în întreținerea 
focarelor de încordare in Laos — și 
a propus să se desfășoare tratative 
în vederea așezării colaborării dintre 
cele două țări pe baze echitabile. In 
urma îndeplinirii acestei cereri și ca 
urmare a retragerii anterioare a tru
pelor străine și mercenarilor din 
Laos, teritoriul țării este în întregi
me eliberat de prezența forțelor 
străine și ostile, ceea ce creează con
diții tot mai favorabile de activitate 
pentru guvernul provizoriu, în con
cordanță cu necesitățile democrati
zării țării.

Pe aceeași linie se înscrie faptul că 
au fost desființate toate organizații
le reacționare. Concomitent, are loc 
un proces de curățire a apara
tului de stat din zona „părții de 
la Vientiane", elementele reacționa
re, corupte, exponente ale unor in
terese străine sau ale moșierimii lo
cale fiind înlocuite cu reprezentanți 
ai populației muncitoare. Noi organe 
ale administrației de stat au fost 
create în aproape toate provinciile și 
orașele, în numeroase sate.

Trecînd la înfăptuirea atribuțiilor 
ce le revin, noile organe au în cen
trul preocupărilor normalizarea vie
ții, înlăturarea rănilor războiului, re
construcția economică. Ele acționează 
pentru accelerarea unificării, apro
pierea zilei in care nu vor mai exista 
„părți laoțiene", ci un Laos unitar, 
independent, neutru și pașnic.

Al. CÂMPEANU

voinței maselor popu- 
de coaliție a cerut 

să-și retragă persona- 
în cadrul așa-numitei 

indus-

M.P. ol Republicii Viet
namului de Sud si guvernul 
Finlandei au c^zut de acord, ia 
14 iulie, să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

Cea de-a șasea rundă a 
negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală s-a în
cheiat la Viena. S-a anunțat că ac
tuala pauză din cadrul acestor ne
gocieri va dura pină la 22 septem
brie a.c.

In capitala R. D. Germane, 
Berlin, s-a desfășurat cea de-a 
VIII-a Olimpiadă internațională 
de fizică, la care au participat 
elevi din 9 țări. Reprezentanții 
României au avut o frumoasă 
comportare. Astfel, Oprea Radu 
din Cluj-Napoca a obținut un 
premiu I, Frangu Laurențiu din 
Galați — un premiu II și Paz- 
lăoaru Mihai din București — o 
mențiune. Totodată, Oprea Radu 
a obținut o mențiune specială 
pentru cea mai bună lucrare 
teoretică scrisă.

Consultări franco-vest- 
germane. La Paris s_a anuntat 
oficial că președintele Valery Giscard 
d’Estaing și cancelarul Helmut 
Schmidt au convenit să se întîlnească 
în zilele de 25 și 26 iulie, la Bonn. 
După cum s-a precizat, întîlnirea 
lor doi oameni de stat face parte 
consultările periodice prevăzute 
acordurile franco—vest-germane 
1963. '

ce
di n 

în 
din

Camera Reputațiilora Con’ 
greșului Național al Venezuelei a 
aprobat, la prima lectură, proiectul 
de lege cu privire la naționalizarea, 
industriei petroliere, prezentat 
către guvern.

de

ita-Condamnare, senatorul
lian (Francesco Franco, membru 
partidului neofascist Mișcarea Socia
lă Italiană, a fost condamnat de un 
tribunal din orașul Potenza la pa
tru ani închisoare, pentru instigare 

crimă in cursul evenimentelor de. 
Reggio Calabria, din 1971, soldate 
cinci morți.

la 
la 
cu

al

de a extinde limita zonei
naționale de pescuit

REYKJAVIK 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Islandei, Geir Hall- 
grimsson. a declarat că tara sa este 
gata să angajeze discuții cu alte sta
te pe marginea deciziei privind ex
tinderea de la 50 la 200 mile. înce
pind cu data de 15 octombrie,, a limi
tei zonelor naționale de p'escuit. 
I-Iallgrimsson a indicat că guvernul 
islandez dorește să examineze posi
bilitățile de realizare a unor anga
jamente satisfăcătoare cu țările a- 
fectate de noua măsură. Ministerul 
islandez al Afacerilor Externe a co
municat că un număr de patru țări 
și-au făcut deja cunoscută intenția 
de a purta discuții. în acest sens, cu 
autoritățile islandeze.

O manifestație de un 
gen aparte, surprinză
toare atit prin forța, 
cit și . prin originalita
tea sa, a avut loc 
săptămina trecută la 
Paris. Silueta suplă a 
Turnului Eiffel a fost 
asociată — pentru pri
ma oară în istoria sa 
— cu lupta și revendi
cările muncitorești. Un 
ziar comenta acest e- 
veniment printr-un 
desen sugestiv : tur
nul, cu picioarele bine 
înfipte in pămint, 
„purtind" o șapcă de 
muncitor cu brațele 
încrucișate ca un gre
vist. Pentru că mani
festația desfășurată 
sub coloana metalică 
de peste 300 metri 
înălțime a reunit, in
tr-adevăr, zeci de mii 
de muncitori aflați in 
grevă, reprezentînd su
te de întreprinderi din 
întreaga țară.

Alegind acest loc de 
atracție turistică, mun
citorii francezi au vrut

să aducă la cunoștința 
opiniei publice cîteva 
din preocupările lor, 
pe care ziarul „Le 
Monde" le rezuma ast
fel : „Principalele o- 
biective pe care și 
le-au propus Confede
rația Generală a Mun
cii și Confederația 
Franceză Democratică 
a Muncii, organizind 
această adunare, sint 
popularizarea nume
roaselor conflicte de 
muncă ce se desfășoa
ră de săptămîni și 
chiar de luni de zile, 
precum și obligarea 
patronilor și a guver
nului să negocieze cu 
reprezentanții sindica
telor". Același ziar a- 
răta că Franța numără 
aproape 1 200 000 șo
meri (conform date
lor Biroului Interna
țional al Muncii) și că 
„însuși guvernul recu
noaște că 600 000 de 
tineri absolvenți vor 
întimpina mari difi
cultăți pentru a-și găsi 
o slujbă".

La aceste aprecieri 
s-a adăugat recent 
diagnosticul economic 
dat publicității de că
tre Institutul Național 
de Statistică, in care 
se spune : „în ulti
mele nouă luni pro
ducția industrială a 
scăzut cu circa 12—13 
Ia sută. Scăderea efec
tivelor de salariați s-a 
accelerat in cursul pri
melor luni ale anului 
1975".

Manifestația de la 
Turnul Eiffel a reți
nut atenția și prin fap
tul că a constituit o 
anulare a așa-numitei 
„pauze sociale de 
vară". Intr-adevăr, gre
viștii și-au manifestat 
hotărîrea de a organi
za alte adunări de a- 
celași gen in cursul a- 
cestei veri, atit la Pa
ris, cit și in alte orașe 
ale Franței.

Paul
DIACONESCU

GENEVA:

Dezbaterile evidențiază
importanța colaborării economice 

intereuropene
Nu departe de edi

ficiul care găzduiește 
lucrările fazei a doua 
a Conferinței general- 
europene, o altă re
uniune atrage, în a- 
ceste zile, atenția prin 
dezbaterile pe care Ie 
prilejuiește asupra 
problemelor dezvoltă
rii economice a țărilor 
europene, asupra per
spectivelor intensifi
cării cooperării dintre 
ele în acest domeniu. 
Este vorba de cea de 
a 59-a sesiune a Con
siliului Economic și 
Social al O.N.U. 
(ECOSOC), care exa
minează în prezent 
marile probleme ale 
cooperării pe plan re
gional, inclusiv în 
cadrul Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pen
tru Europa.

între documentele 
aflate in atenția par- 
ticipanților la sesiu
nea ECOSOC se 
află și studiul asu
pra situației economi
ce în Europa în 
1974, elaborat de 
C.E.E./O.N.U., care o- 
feră o imagine cuprin
zătoare, pe ansamblu 
și pe țări, a tendin
țelor manifestate în 
dezvoltarea economică 
europeană în ultimele 
12 luni, precum și a 
perspectivelor în acest 
domeniu. în 1974 —

constată studiul — a 
continuat în ritm rapid 
creșterea economică a 
țărilor socialiste din 
Europa, producția lor 
globală sporind în 
medie cu 6 la sută. 
Unul din factorii prin
cipali ai expansiunii e- 
conomice a țărilor so
cialiste europene în 
1974 a fost, ca și in 
anul precedent, in
dustria, a cărei pro
ducție a crescut în 
medie cu 8,5 la sută. 
Trecînd la analiza pe 
țări, studiul remarcă : 
„în 1974, producția in
dustrială a României a 
făcut din nou un salt 
impresionant". Grație 
procentului de crește
re anuală, de 15 Ia 
sută, care „depășește 
cu mult prevederile 
planului cincinal", Ro
mânia — subliniază 
studiul — este (ara 
„cu cel mai înalt ritm 
de expansiune din 
această regiune" (con
tinentul european — 
n.n.).

Enunțînd principa
lele linii ale dezvol
tării schimburilor co
merciale și intensifi
cării cooperării inter
europene, documentul 
menționat relevă nu
mărul mare de acor
duri economice, co
merciale și de coope
rare pe termen lung

încheiate la nivel gu
vernamental între ță
rile din estul și vestul 
continentului. Numă
rul acestor acorduri a 
sporit de la 93, în 
1973, la 102 la sfirșitul 
lui 1974. Ponderea 
cooperării între țările 
europene — observă 
studiul — se depla
sează tot mai mult în 
direcția cooperării in
dustriale, acordării de 
licențe, cooperării pe 
terțe piețe, transferu
lui de tehnologie etc. 
Pină la mijlocul anu
lui 1973 se încheiaseră 

z circa 600 de acorduri 
în acest domeniu.
„Cooperarea industria
lă este un factor
foarte promițător pen
tru expansiunea schim
burilor Est-Vest“.

Prezentînd acest stu
diu sesiunii ECOSOC, 
secretarul executiv al 
Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Euro
pa, Janez Stanovnik, 
sublinia că „intensifi
carea cooperării eco
nomice în această re
giune este menită să 
aibă o influentă fa
vorabilă atit asupra 
țărilor continentului, 
cit și asupra lumii in 
ansamblu".
Corneliu VLAD

• EXCESE ALE VREMII.
Intensele ploi din ultimele zile 
au provocat inundații soldate i 
importante pagube materiale în' 
zece provincii din Mexic. Apro
ximativ 8 000 de persoane au 
rămas fără locuință. In multe 
zone, circulația a fost parțial în
treruptă. Se apreciază că recol
tele agricole sînt în mare parte 
periclitate, în special în zona li
toralului vestic, precum și in 
nordul țării. Excesele vremii au 
cuprins în aceste zile și Spania, 
asupra căreia s-a abătut un pu
ternic val de căldură. Au fost 
înregistrate temperaturi de pină 
la 50 grade la umbră. Madridul, 
unde mercurul termometrelor 
nu s-a ridicat decît... la 38 gra
de, este considerat un adevărat 
loc de refugiu.

• APETITUL ROZĂ
TOARELOR. Statistici re
cente ale F.A.O. arată că în lu
me trăiesc circa 4,25 miliarde 
de șoareci. După calcule destul 
de exacte, un șoarece consumă 
în medie anual 4,5 kg hrană și 
deteriorează o mare cantitate 
de alte alimente. Cu alte cuvin
te, fiecare șoarece distruge în
tr-un an cel puțin 10 kg produse 
din hrana destinată oamenilor 
— ceea ce înseamnă irosirea 
unei cantități uriașe de ali
mente.

• ÎN CĂUTAREA DE 
NOI SURSE ENERGE
TICE. Terenurile cultivate cu 
porumb, grîu, soia sau bumbac 
pot constitui o siirsă aparte de 
energie — apreciară un expert 
al firmei americane construc
toare de automobile „General 
Motors". Această energie supli
mentară poate fi obținută — 
precizează el — prin valorifi
carea pe calea arderii a tot ceea 
ce rămîne in zonele cultivate 
după stringerea recoltelor, res
pectiv cocenii, de porumb, pa
iele de griu, păstăile de fasole 
etc. Specialistul a calculat că 
utilizarea acestor resturi poate 
furniza echivalentul a 50 la sută 
din cantitatea de cărbune extrasă 
anual in S.U.A. O treime din 
resturile în cauză ar urma să 
servească drept hrană pentru a- 
nimale, îngrășămînt natural sau 
mijloc de combatere a eroziunii 
solului.

• UN PLANOR CU A- 
RIPI EXTENSIBILE, care 
poate atinge o viteză de 250 km 
pe oră, a fost construit de un 
grup de studenți de la Univer
sitatea din Stuttgart (R.F.G.). 
Tinerilor constructori le-au fost 
necesare peste 20 000 de ore de 
muncă pentru a pune la punct 
un mecanism care permite r-x- 
tinderea, în zbor, a anverg’ ' 
aripilor cu aproape 50 la su.ai 
în felul acesta, pilotul poate fo
losi cel mai bine curenții de aer 
pentru a spori viteza aparatului.

• MISTERUL DIN 
BORNHOLM. Pe o porțiune 
a litoralului insulei daneze 
Bornholm din Marea Baltică s-a 
constatat un fenomen ciudat : 
automobiliștii care și-au parcat 
mașinile in pantă ușoară de-a 
lungul țărmului au avut surpri
za de a le vedea urcind ca și 
cum ar fi fost atrase de o forjă 
magnetică. în schimb, pentru 
ca mașinile să coboare panta a 
fost nevoie de ...punerea în 
funcțiune a motoarelor. Sînt a- 
vansate diverse explicații, înce
pind cu existența unui miste
rios cimp magnetic și terminînd 
cu posibilitatea unei Iluzii opti
ce care ar inversa înclinarea 
pantei. în cimp ce Institutul 
geofizic al Universității din Co
penhaga a anunțat că Își pro
pune să studieze fenomenul, 
proprietarii de hoteluri și res
taurante din zona respectivă, 
doritori să atragă turiști, ar dori 
ca enigma să rămină cit mai 
mult timp neexplicată.

• BALENA... REDIVI- 
VUS. Balena, care, pină de 
curind, era una dintre speciile 
cele mai amenințate cu dispari
ția, poate fi considerată salvată. 
Mulțumită respectării interdic
ției vinarii balenelor de-a lun
gul a cîțiva ani, situația s-a îm
bunătățit radical: balenele albas
tre, una din speciile cele mai 
amenințate, s-au înmulțit, nu
mărul lor ajungînd la aproape 
10 000. O dovadă că atunci cînd 
țările își coordonează eforturile 
•și respectă măsurile stabilite se 
pot obține succese reale în apă
rarea și restabilirea echilibru
lui natural.
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