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Luna august este considerată, pe 

drept cuvînt, ca fiind hotărîtoare 
pentru înfăptuirea cu succes deplin 
a prevederilor pe 1975 în domeniul 
investițiilor. Ea constituie un adevă
rat „vîrf" în activitatea constructo
rilor și montorilor, a beneficiarilor 
si furnizorilor de utilaje. Cu atît 
mai mult se impune acum, în luna 
august, o amplă concentrare a tu
turor forțelor și mijloacelor de pe 
șantiere pentru intensificarea rit
mului lucrărilor de construcții și 
montai, dacă avem în vedere vo
lumul mare de investiții care a mai 
rămas de executat din planul pe 
acest an, cerința recuperării rămî- 
nerilor în urmă față de grafice la 
un șir de obiective, sutele de ca
pacități de producție care trebuie 
puse în funcțiune în această lună 
și în lunile următoare, dintre care 
unele restante. Respectarea riguroa
să a termenelor de intrare în pro
ducție a noilor capacități in
dustriale și agrozootehnice se de
tașează ca o condiție principală a 
unei cit mai bune joncțiuni cu noul 
cincinal, a realizării exemplare, din 
primele luni, a sarcinilor cantita
tive si calitative prevăzute în pla
nul de dezvoltare economică a' tă
rii în anul 1976. Aceasta este, 
de altfel, și rațiunea profundă pen
tru care, la Plenara comună a C.C. 
a! P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
din 21—22 iulie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
pregnantă necesitatea ca lucrătorii 
de pe șantiere, precum și cei din 
unitățile beneficiare și întreprinde
rile furnizoare de utilaje — în 
frunte cu comuniștii — să acțione
ze cu maximă energie și înaltă 
răspundere, cu inițiativă și în strîn- 
să colaborare pentru respectarea și 
scurtarea termenelor de execuție, 
pentru îndeplinirea integrală și la 
timp a tuturor prevederilor pro
gramului de investiții.

trebuie să se lucreze In aceste zile 
la cota maximă a graficelor de e- 
xecuție. Mari răspunderi revin 
constructorilor care au obligația 
primordială de a crea fronturile 
corespunzătoare pentru montaj. 
Surprinzător, pe unele șantiere e- 
xistă situații în care stadiul lu
crărilor de construcții imediat 
premergătoare montajului tehno
logic grevează, în foarte mare 
măsură, asupra eforturilor depu
se de' montori, deși aceștia sînt 
bine pregătiți sub aspectul organl-

în muncă, In scopul folosirii Inte
grale a fondului de timp produc
tiv, a utilajelor de construcții la 
capacitatea lor maximă, a forței de 
muncă la un nivel superior sînt, 
de asemenea, imperative care tre
buie să direcționeze preocupările 
conducerilor organizațiilor de con.- 
structii, eforturile constructorilor 
în munca lor de zi cu zi. Și a- 
ceasta, pornind de la analiza și ce
rințele fiecărui șantier. Iată un e- 
xemplu : specialiștii din Minis
terul Construcțiilor Industriale,

CUVÎNT DE ORDINE 
pentru constructori 

și furnizorii de utilaje

Pretutindeni, pe flecare șantier

In lumina acestor sarcini preci
se. comuniștilor, tuturor lucrători
lor de pe șantiere, tuturor facto
rilor angajați în realizarea inves
tițiilor li se cere o maximă con
centrare a eforturilor pentru inten
sificarea execuției tuturor catego
riilor de lucrări, atingerea unor 
ritmuri înalte de muncă, în creș
tere de la o zi la alta. Toate for
țele. toate măsurile ce se între
prind în aceste zile 'trebuie subor
donate acestui scop : accelerarea 
ritmului lucrărilor, rapida intrare 
in circuitul producției a noilor o- 
biective și capacități.

zării și al asigurării cu efective și 
utilaje.. Bunăoară, pe șantierul ra
finăriei din Teleajen au sosit re
zervoarele — utilaje principale — 
dar „zac" în stoc în depozitele be
neficiarului din cauza încetinelii cu 
care sînt terminate, fundațiile afe
rente lor. Cauzele unor astfel de 
situații sînt știute : slaba ac
tivitate a constructorului, lipsa for
ței de muncă, organizarea necores
punzătoare a lucrului. Din păcate, 
și în acest caz, ca și în altele simi
lare, în loc să se acționeze ferm și 
neîntîrziat pentru înlăturarea nea
junsurilor, se apelează, de către 
constructori, la justificări, la pro
misiuni formale de redresare a 
mersului lucrărilor. Acum nu mai 
este timp de pierdut: se cer apli
cate măsuri cuprinzătoare potrivit 
situației create la fiecare investi
ție și cerințelor intensificării rit
mului lucrărilor. Iar organizațiile 
de partid de pe șantiere sînt che
mate să-și afirme capacitatea mo
bilizatoare. să cultive răspunderea 
fiecărui constructor fată de respec
tarea cu strictețe a graficelor de 
execuție a lucrărilor.

Organizarea minuțioasă a tuturor 
lucrărilor și a muncii în trei schim
buri sau în schimburi prelungite, 
Întronarea unei discipline riguroase

împreună cu cei de pe șan
tierul întreprinderii de prelu
crare a cenușii de pirită de la 
Turnu-Măgurele, examinînd stadiul 
fronturilor de lucru asigurate pentru 
montaj, au întocmit un amplu pro
gram de măsuri pentru intensifica
rea ritmului de execuție, recupe
rarea decalajului existent între 
constructori și montori și încadra
rea grabnică în graficele coordona
toare de execuție. S-a discutat con
cret, la fața locului, s-au stabilit 
măsurile necesare și, mai ales, s-a 
urmărit aplicarea lor punct cu 
punct. Acest mod de analiză, de 
stabilire operativă a măsurilor tre
buie extins și pe alte șantiere, în
deosebi pe cele subordonate Trus
tului . de construcții industriale din 
Timișoara sau pe unele din șan
tierele noilor capacități aparținînd 
rafinăriei din Pitești, etapa a III-a.

Lichidarea restanțelor la livră
rile de utilaje tehnologice, a- 
cumulate în lunile anterioare, 
stabilirea unui deplin acord în
tre ritmul de sosire a echi
pamentelor pe șantiere și graficelor 
de lucrări sînt probleme dintre cele 
mai importante la ordinea zilei, 
îndeplinirea acestor cerințe echiva
lează cu asumarea hotărîtă de către 
beneficiarii și furnizorii în cauză,

printre care întreprinderile bucu- 
rc-ștene de mașini grele și „23 Au
gust", de utilaj chimic din Găe$ti, 
„Independența" din Sibiu ș.a., a tu
turor responsabilităților pentru 
volumul încă destul de mare 
de utilaje restante, introduce
rea lor în fabricație, urmări
rea execuției lor rapide și expe
dierea cu aceeași promptitudine pe 
șantiere. De altfel,, ca un fapt po
zitiv consemnăm că furnizorii din 
cadrul celor două ministere con
structoare de mașini și-au reanali- 
zat, în ultimul timp, posibilitățile 
de care dispun și și-au . concentrat 
eforturile în vederea fabricării ur
gente a tuturor utilajelor contrac
tate și este de așteptat ca, în pe
rioadele imediat următoare, pe nu
meroase șantiere din industria chi
mică, metalurgică, energiei electrice, 
industria materialelor de construc
ții. să sosească cantități importante 
de echipamente tehnologice.

Intensificarea ritmului de execu
ție a lucrărilor de construcții-mon- 
taj pe toate șantierele constituie în 
momentul de față o sarcină cen
trală, primordială și de mare răs
pundere politică a tuturor ministe
relor, organelor și organizațiilor de 
partid, beneficiarilor de investiții, 
a tuturor colectivelor din unitățile 
de construcții-monta.i și furnizoare 
de utilaje. Toate problemele care 
condiționează accelerarea ritmului 
lucrărilor trebuie soluționate ope
rativ. la fața locului, pe fiecare 
șantier, luîndu-se toate măsurile și 
asigurindu-se toate condițiile pen
tru respectarea riguroasă a ter
menelor de punere în funcțiune 
Ia toate obiectivele și capacitățile 
planificate. Se cuvine a fi subli
niată, în acest sens, înalta capa
citate de acțiune și mobilizare , a 
lucrătorilor de pe șantiere sau din 
întreprinderile furnizoare pe care 
trebuie- să le dovedească organiza
țiile de partid respective în rezol
varea problemelor 'majore^.-aplica- 
rea imediată a măsurilor concrete 
stabilite pentru recuperarea tutu
ror restantelor și punerea la timp 
sau mai devreme în funcțiune a 
tuturor noilor obiective și capaci
tăți. Se cere, așadar, organizațiilor 
de partid de pe șantiere, comuniș
tilor. tuturor lucrătorilor o ma
ximă concentrare a activității în 
direcția realizării unor randamente 
superioare, zi de zi. la fiecare loc 
de muncă și lucrare, pentru a face 
din luna august o lună a ritmu
rilor înalte, a rezultatelor maxime 
in realizarea planului de investiții 
pe acest an.

Cartea și cititorul
Cititorul reprezintă 

o noțiune vagă, o va
riabilă enigmatică, o 
masă cu gusturi ne
determinate și flui
de, stînd mereu sub 
semnul unei incon
stante funciare ? Sau, 
dimpotrivă, cititorul 
constituie pentru edi
tor și scriitor o repre
zentare concretă pe 
care caută să o cunoas
că, ale cărei cerințe 
sînt pentru ei perma
nente probleme de 
meditație ? Pentru că 
ceea ce mi se pare 
esențial in acest - ra
port este ideea dia
logului, a unui dia
log purtat în mod sin
cer, deschis, cu dorin
ța de a spune lucru
rilor pe nume și mai 
ales de a afla soluții
le corespunzătoare fie
cărui moment al evo
luției spirituale a po
porului nostru. Extre
mele — izvorîte din 
snobism sau din de
magogie — sînt și în 
acest caz păgubitoare, 
deoarece prin absolu
tizarea unuia din ter
meni se rup orice punți 
de contact, orice po
sibilități de a afla a- 
cea legătură spiritua
lă între creator și ci
titor. Tendința snobă, 
izvorîtă dintr-un dis
preț preconceput, eta
lat cu o prețiozi
tate proprie semi- 
docților sau- ariviș
tilor culturali, tindea 
să nege publicului ori
ce drept de a se pro
nunța asupra artei, 
condamriînd orice în
cercare de a rosti o 
preferință, un gest de 
aprobare sau de re
fuz. Cealaltă extre
mă izvora din demago
gie și proclama dezin
volt supunerea fără 
rezerve la ceea ce se 
numea „Măria-sa pu
blicul". Or. știm prea 
bine, publicul nu re
prezintă un tot unitar, 
există diferente de 
pregătire, de posibili
tăți aperceptive, de 
temperament, de gus
turi. Sînt oameni care 
abia încep să acumu
leze bunurile spiritua
le, iar alții care 
și-au îmbogățit foarte 
mult acest orizont.

întilnirile dintre 
scriitori, editori și pu
blic, in special tineri, 
la care am participat 
în ultimii ani, au pus 
în evidentă dorința ci
titorilor de a avea o 
literatură de înaltă ca
litate artistică și nu 
refuzul de a se apro
pia de cuvîntul tipă
rit. Este evident res
pectul lor pentru car
te — ca să ne referim 
doar la acest dome
niu spiritual — dar 
pentru cartea bună, de 
care ei se apropie ade-

Tnsemnâri de
Valeriu RÂPEANU

seori mai repede de- 
cît o face critica lite
rară, și de cartea utilă. 
Nu înțeleg prin aceas
tă din urmă noțiune 
cartea didactică, ci a- 
ceea care comunică un 
adevăr uman al zile
lor noastre, fie pe pla
nul ficțiunii artistice, 
fie pe cel al Științelor 
de toate speciile. Ei 
își manifestă preferin
ța și doresc o carte 
care îi implică, dînd 
acestei noțiuni un sens 
mult mai larg decît 
acela al unei identifi
cări biografice și a- 
necdotice. Implicarea 
are pentru ei semnifi
cația trăirii prin artă 
sau prin știință a unor 
momente cruciale din 
existenta unui popor, 
a unei colectivități u- 
mane. implicarea în
seamnă pentru ei rele
varea sensului zilei de 
astăzi, văzută nu ca o 
entitate izolată, ci ca 
un proces istoric, de
terminat dialectic, și 
înțelegerea sensului 
istoriei din perspecti
va acelor trăsături de
finitorii ale existenței 
unui popor cum ar fi 
setea noastră de li
bertate și dorința de 
a păstra nealterată in
dependenta naționa
lă. Bineînțeles. ci
titorii tineri se în
treabă, și pe bună 
dreptate, de ce sînt 
puțin frecvente . în 
raza, prozei și teatru
lui nostru problemele

care îi frămîntă, eroii 
ce le-ar putea însoți 
gîndurile, căutările 
lor. Ei au dreptul să 
spună — și adeseori o 
spun — că modelele ca 
și răspunsurile ce li se 
dau nu o dată aparțin 
unor epoci revolute,* și 
nu epocii în care ei 
s-au format.

Ceea ce însă mi se 
pare intru totul re
marcabil e faptul că 
cititorii vor o litera
tură gravă, încărcată 
de sensuri majore, de 
conflicte în care so
cialul are rolul predo
minant, iar destinul 
eroilor se validează 
în și prin viața socie
tății. Refuzul gratui
tății, al cărții frivole 
și de suprafață, care 
nu caută esențe și se 
mulțumește doar cu 
ilustrarea superficia
lă, epidermică a rea
lității — iată o idee 
care revine în acest 
dialog cu cititorul. Și 
în același timp, tine
retul și cei ce se o- 
cupă de educarea lui 
sînt îndreptățiți să 
vorbească despre ne
cesitatea sintezelor de 
cultură românească, 
de acele priviri pano
ramice asupra dez
voltării spiritualității 
noastre, acele cărți 
care să ofere posibili; 
tatea unei cuprinderi 
istorice, dialectice a 
marilor fenomene care 
au caracterizat evolu
ția gîndirii noastre 
pe toate planurile ei.

Și chiar dacă în a- 
ceste discuții se afir
mă și puncte de ve
dere care exprimă 
gusturi personale încă 
neformate, preferințe 
subiective, dialogul 
rămîne calea de lă
murire a lor, de de
monstrare a urjor a- 
devăruri esențiale., de 
elucidare a unor ne
înțelegeri.

Din această discu
ție purtată de la 
inimă la inimă, cu 
sufletul deschis și cu 
dorința unui progres 
atît al artei, cît și al 
posibilității de recep
tare — cultura româ
nească iese mereu 
îmbogățită.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A INTILNIT CU TOVARĂȘUL
DIONISIO RAMOS BEJARANO,secretar general al Partidului Comunist

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, miercuri, 6 
august, în stațiunea Neptun, cu to
varășul Dionisio Ramos Bejarano, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Honduras, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întîlnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant ai 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat Ia un 
schimb de vederi privind preocupă
rile actuale ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist din 
Honduras, stadiul și perspectivele de 
dezvoltare ale raporturilor de colabo
rare dintre cele două partide și au 
fost abordate unele probleme ale si
tuației politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de Partidul 
Comunist Român, de secretarul său 
general pentru dezvoltarea continuă 
a României, pentru promovarea unei 
politici internaționale în concordan

ță cu interesele poporului român, ale 
cauzei păcii și progresului în lume.

în cursul convorbirii s-au relevat 
schimbările pozitive intervenite în 
viața internațională în direcția des
tinderii, a dezvoltării colaborării în
tre state, indiferent de mărimea sau 
orînduirea lor socială. A fost subli
niată in acest context necesitatea in
tensificării acțiunilor unite, pe plan 
național și internațional, ale forțelor 
revoluționare, progresiste, democra
tice, antiimperialiste, ale maselor 
populare pentru promovarea cauzei 
păcii, independenței Rationale, demo
crației și socialismului, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Cele două partide au evidențiat 
existența condițiilor favorabile luptei 
popoarelor pentru eliberare naționa
lă și socială, pentru lichidarea poli
ticii imperialiste, colonialiste, neoco- 
lonialiste, pentru dezvoltarea lor 
independentă, pe calea progresului 
economic și social, pentru o nouă or
dine politică și economică interna
țională. în acest cadru a fost reliefa
tă importanța luptei popoarelor din

din Honduras
America Latină pentru preluarea bo
gățiilor naționale în mîinile proprii, 
pentru afirmarea dreptului lor legi
tim de a-și hotărî singure destinul, 
fără nici un amestec din afară.

S-a evidențiat însemnătatea deo
sebită a aplicării în viață a preve
derilor cuprinse în Actul final al 
Conferinței de la Helsinki, a angaja
mentelor asumate.de țările semnata
re, a necesității de a se acționa în 
spiritul înțelegerilor convenite pen
tru înfăptuirea unei securități reale 
și a unei cooperări multilaterale în 
Europa, ceea ce corespunde interese
lor popoarelor de pe acest continent, 
din America Latină, din întreaga lume.

S-a subliniat -de comun acord ho- 
tărîrea de a extinde și diversifica 
raporturile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Honduras, în interesul ambelor parti
de, în folosul celor două popoare, al 
cauzei întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, a forțelor revoluționare și progre
siste de pretutindeni, a întregului 
front antiimperialist.
întilnirea s-a desfășurat într-o atmos

feră tovărășească, de caldă prietenie.

Telegrame adresate C.C. al P.C.B., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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MĂREA SĂRBĂTOARE?
Țara întreagă trăiește, acum, în preajma aniversării 

lui 23 August, zile de intensă și însuflețitoare între
cere. Actionînd cu hotărîre pentru transpunerea_ în 
practică a sarcinilor stabilite de Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, oamenii muncii din fabrici și 
uzine nu precupețesc nici un efort pentru realizarea 
planului și a angajamentelor asumate in întrecere în 
acest an, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen.

Două sarcini de mare actualitate trebuie să stea în

HUNEDOARA :
Oțel peste prevederi

Colectivele din unitățile industriale 
ale județului Hunedoara își intensi
fică eforturile în muncă, materiali- 
zînd angajamentele suplimentare 
luate în întrecere. Efectul practic al 
acestei active mobilizări constă în 
depășirea sarcinilor de plan, revenite 
pe ansamblul județului, de la începu
tul anului și pînă în prezent, cu o 
producție industrială în valoare de 
297.238 000 lei. Cele mai substanțiale 
depășiri s-au înregistrat la produsele 
de bază solicitate mai insistent de 
economia noastră națională și, în
deosebi, la export. Astfel, în această 
perioadă s-au produs suplimentar,

printre altele, peste 54 milioane kilo- 
wați/ore energie electrică, aproape 
70 000 tone cărbune, 22 160 tone fon
tă, 36 000 tone oțel Martin și electric, 
peste 37 000 tone laminate finite și 
5 700 metri pătrați placaje finite din 
marmură. (Sabin Ionescu).

BRAȘOV :
Depășiri la producția fizică

Oamenii • muncii din industria 
județului Brașov au reușit să 
obțină în luna iulie rezultate 
de seamă în activitatea lor pro
ductivă, sporind avansurile înregis
trate in fabricarea unor produse de 
mare importanță pentru economia 
națională sau solicitate la export.

centrul atenției organizațiilor de partid și a colecti
velor din întreprinderi : 1) îndeplinirea și depășirea pla
nului pe acest an la toți indicatorii și, îndeosebi, ■ la 
producția destinată exportului ; 2) recuperarea grab
nică, în această lună, a rămînerilor în urmă în unită
țile afectate de inundații și în alte unități care nu 
și-au realizat integral planul pe șapte luni. Prezenți în 
unități industriale din țară corespondenții „Scînteii" 
transmit știri despre efortul ce se depune în acest sens 
de către oamenii muncii, despre măsurile întreprinse 
și rezultatele obținute. ?

Bilanțul încheiat recent relevă 
că de la începutul anului industria 
brașoveană a obținut peste plan 3 500 
tone oțel brut, 3 700 tone uleiuri mi
nerale, produse ale industriei elec
trotehnice în valoare de aproape 13 
milioane lei, 160 tone utilaje pentru 
prelucrarea țițeiului, 150 de tractoa
re, peste 700 de autocamioane, 106 000 
rulmenți, peste 2 200 tone produse 
macromoleculare de bază șl altele. 
(Ștefan Banaxu).

TURDA :
Suplimentarea exportului
Cimentiștii turdeni au avut de su

ferit de pe urma inundațiilor. Ei a>u 
repus, în timp record, în funcțiune 
fabrica, așa cum a indicat secretarul

Colectivul șantierului nr. 2 care construiește noi capacități de producție la întreprinderea de mașini grele București, muncește fără preget, cu hotărîre 
pentru a accelera ritmul de execuție a lucrărilor la noua oțelărie de aici, a cărei construcție — așa cum s-au angajat — o vor preda montorilor cil 

60 de zile mai devreme Foto : S. Cristian

z
Autoritățile locale din o- 

rășelul de pe rîul Moldova, 
la intrarea in Țara Dome
lor, Gura Humorului, au 
dezgropat din ar,hive un 
tom legat în piele, cu foi 
groase și, din păcate, pu
ține. Scria pe copertă cu li
tere suflate în aur: „Co
muna urbană Gura Humo
rului — Cartea primarilor 
noștri". L-au șters de praf 
și, cu firească emoție, l-au 
deschis.

Primarul, actualul pri
mar, Petre Țăranu, își 
făcu rapid în minte un in
ventar a ceea ce s-a reali
zat în oraș în cei trei ani 
de cînd este el primar. Se 
gindi astfel la cartierele 
noi, la cele 100 de aparta
mente pe care tocmai le 
predase locuitorilor și la 
cele 60 aflate în construc
ție. Se gindi la clădirile 
creșelor și grădinițelor, la 
noile hoteluri. Apoi îi veni 
în minte silueta masivă, 
albă și cochetă, a noii fi
laturi care tocmai începu
se să producă primele can
tități de fire. Se gindi la 
alte obiective, trecute din 
planuri în realitate și me
nite să ridice mereu ora
șul pe trepte noi. de urba
nitate... Parcul dendrolo- 
gic din lunca Moldovei... 
Terminarea sistematizării 
pe verticală a cartierului 
Grigore Preoteasa... Tran
scriem direct din agenda 
de lucru pe care primarul 
o poartă asupra sa : „Tur
nat 8 km asfalt. Concurs

republican la noul bazin de 
înot... Impulsionarea siste
matizării pe verticală în 
cartierul „1 Mai". Asfalta
rea șoselei pe 2 km spre 
Piatra Pinului. Rețeaua de 
alei asfaltice pe 2,5 km in 
zona de agrement lunca 
Moldovei. Noul complex 
comercial. Farmacia. Front

pe care le are acum pri
măria au deschis tomul 
vechi...

„Iosef Kampani, primar 
din 1853 pînă în 1883". 
Deci vreme de treizeci de 
ani. „In decursul rodnicei 
sale activități ca primar al 
acestui oraș s-au zidit. Ia 
îndemnul său, următoarele

calitate". Și punct „Ti- 
tus Winzinger, zidar și ar
hitect privat, primar din 
1905 pînă în 1907". Ce-a 
făcut el ? El : „...a spriji
nit industrializarea orașu
lui". Chiar și numai cuvîn
tul industrializare impune 
respect. Ia să vedem cum 
a industrializat orașul pri-

Fața ia fața
un veac și... un deceniu

ale aceluiași oraș
de lucru pentru investiții
le pe 1976 (o școală cu 16 
săli de clasă și laboratoa
re, încă 7 blocuri de lo
cuințe însumînd 150 de a- 
partamente, o modernă au
togara și viitorul sediu al 
poștei și centralei telefo
nice) "...

Așadar, întrerupîndu-și, 
pentru cîteva minute, preo
cupările sale febrile de 
primar la Gpra Humorului, 
Petru Țăranu și alți cîțiva 
dintre cei cu care împarte 
răspunderile atîtor treburi

edificii publice...". Ei, care 
au fost acelea T Iată : 
„...grajdul de remontă, că- 
rămidăria comunală, locu
ința hingherului și crîșma 
comunală". în treizeci de 
ani ? Da. în treizeci de 
ani ! Bine, asta era în se
colul trecut. Să mergem 
mai departe. „Valerian 
Halip, primar între anii 
1900-1905". Deci, ce a fă
cut, In cinci ani, primarul 
Halip 7 „Fapta lui cea mai 
importantă a fost crearea 
casei parcimoniale din lo-

marul din 1905—1907. „A 
înființat un curs de mese
rii". In zadar vei căuta și 
alte elemente ale „indus
trializării". Vei mai găsi 
doar cîteva propoziții prin' 
care se înțelege că prima
rul a sădit cîțiva arbori 
și-a „lărgit cimitirul creș
tinesc". E cel puțin ciuda
tă reprezentarea pe care o 
dădeau primarii de altăda
tă cuvîntului „industriali
zare" (sau poate că nu a- 
veau simțul... Humoru
lui ?). Urmează anii pri

mului război mondial cînd 
despre chestiunile edilitare 
ale orașului nu s-a mai 
putut vorbi. Apoi, din 1920 
pînă în 1922 primar a 
fost Constantin Cozmiuc. El 
a realizat următoarele : 
„Chestiunea luminii elec
trice primește prima solu
ție prin convențiunea făcu
tă cu di. Wilhelm Zigelli 
care instalează o mică uzi
nă electrică pentru ilumi-' 
natul străzilor publice. Se 
face un steag frumos al 
primăriei la a cărei serba
re se așează în sala de șe
dințe tablourile primari
lor". Foile cărții se termi
nă aici. Cineva, nu se știe 
cînd și de ce, le-a tăiat pe 
următoarele cu foarfecă... 
A fost și n-a fost o pier
dere. Curiozitatea i-a îm
pins pe actualii conducă
tori ai orașului să recon
stituie. din documentele 
rămase in arhivă și din a- 
mintirile martorilor ocu
lari. textele care ar fi pu
tut să continue „cartea 
primarilor". S-au străduit 
să fie cît se poate mai o- 
biectivi, să nu nedreptă
țească pe nimeni. Și cu 
toate astea, ceea ce au a-
flat le-a lăsat același gust
amar.

Așadar, în aproape o
sută de ani (1853—1944),

Mihai CARANFIL 
Gheorqhe PARASCAN
(Continuare în pag. a III-a)

general al partidului cu ocazia vizi
tei de lucru în întreprindere. O bună 
parte din pierderile suferite au și 
fost recuperate. O atenție deosebită 
s-a dat realizării producției pentru 
export din sortimente de ciment su
perior. Dacă în primul semestru s-a 
realizat 70 la sută din planul anual 
de export, ceea ce este desigur un 
mare succes, în luna iulie, cu toate 
greutățile existente, s-au livrat cu 
peste 4 000 tone mal mult ciment la 
export decît prevedea planul. Pentru 
semestrul al doilea, sarcina la export 
s-a dublat. Dar colectivul fabricii, in 
frunte cu comuniștii, este hotărît să 
onoreze toate contractele externe. 
(Al. Mureșan).

GORJ :
Minerii, în primele rînduri

Colectivul exploatării Leurda «e 
prezintă la sărbătorirea Zilei mine
rului cu o producție extrasă peste 
prevederile de plan de 72 000 tone 
lignit.

La rîndul lor, minerii carierei Be- 
terega-Vest, cea mai tînără exploa
tare carboniferă de Ia Rovinari, au 
înscris în plus în bilanțul activității 
ce o desfășoară în întîmpinarea du
blei sărbători de la sfîrșitul acestei 
săptămîni — împlinirea unui sfert 
de veac de activitate carboniferă în 
Gorj și Ziua minerului — 15 000 tone 
lignit.

VÎLCEA :
în plus - 10 milioane kWh

Energetici enii termocentralei Go
vora au ridicat la 10 milioane kWh 
cantitatea de energie .electrică livra
tă în plus de Ia începutul anului. Re
zultat al acțiunilor întreprinse în di
recția folosirii turbogeneratoarelor la 
cote superioare, prevenirii avariilor, 
efectuării reviziilor și a reparațiilor 
la nivel calitativ ridicat, acest suc
ces a permis îndeplinirea angaja
mentului anual asumat. De remarcat 
că în această perioadă sarcinile la 
producția globală au fost' depășite cu 
5 milioane lei, iar la producția-mar- 
fă cu peste un milion lei.

IM ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre: IN 
CONFRUNTARE: SCRI
SORI SI RĂSPUNSURI; 
STRADA, PIAȚA, INSTI
TUȚIA ; FAPTUL DIVERS; 
SPORT ; DE LA CORES
PONDENȚII NOȘTRI; DE 

PRETUTINDENI.

asumate.de
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DIVERS
ORGANIZAȚIA DE PARTID A ȘANTIERULUI 
mobilizează și călăuzește energia constructorilor în munca 

pentru îndeplinirea exemplară a planului de investiții

Gest
muncitoresc

„Mă simt încă în putere și cer 
să muncesc o lună de zile fără 
nici un fel de plată pentru a-mi 
aduce o contribuție modestă la 
diminuarea pagubelor pricinuite 
de inundații". Și Ladislau Torok 
— fost maistru principal la în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului din Rădăuți, pensionat 
cu doi ani- in urmă — con
duce acum o brigadă forma
tă din 18 tineri, pe care-i spe
cializează în fabricarea mobilei 
stil. Este mîndru de ei și de re
zultatele ce le obțin împreună 
de circa două săptămîni în
coace. Și colectivul întreprin
derii este mîndru de bătrînul 
maistru, al cărui ales -gest mun
citoresc este demn de toată 
lauda și constituie un frumos 
exemplu.

Atentie 
neatenție

Constantin Manolache, șofer pe 
un autocamion ce transporta fu
raje, nu controlase țeava de e- 
șapament înainte de plecare in 
cursă ; scînteile puternice și nu
meroase au provocat apoi un 
incendiu care a mistuit 20 tone 
de paie și un șopron de 210 mp 
din proprietatea fermei zooteh
nice a I.A.S. din comuna Burila 
Mare, județul Mehedinți. Aseme
nea scintei „eșapate" din nea
tenție au mai incendiat și alte 
depozite de furaje — in comu
nele Păunești (Vrancea), Chiși- 
neu Criș (Arad) și Ivești (Ga
lați).

Bineînțeles că faptele vor fi 
bine judecate și vinovății vor 
plăti pagubele. Dar un semnal 
de atenție trebuie tras pentru 
toți aceia care transportă avutul 
statului sau al obștii.

Plenara comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale din 21—22 iulie a 
acordat un loc important problemei 
investițiilor, accentuind asupra căilor 
de care depinde obținerea unei efi
ciente mult crescute în acest dome
niu. Pentru a realiza sarcina trasată 
de plenară, de a se trece în mod ho- 
tărit la o abordare cu totul nouă a 
problemei investițiilor, comitetul ju
dețean de partid Bacău situează în
deplinirea la un nivel superior a pro
gramului de construcții în centrul 
preocupărilor, a muncii politico-edu
cative desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid.

în județ urmează să se execute, nu
mai în acest an, un volum de inves
tiții de aproape cinci miliarde lei. Se 
află în plină construcție obiective in
dustriale importante : uzina de cau
ciuc poliizoprenic și uzina de sodă 
caustică de pe platforma Borzești, 
combinatul de îngrășăminte chimice 
și noua fabrică de hîrtie pentru ziar 
de la Bacău etc. Se vor construi, tot
odată, un mare număr de aparta
mente. Firește, realizarea unor ase
menea investiții a impus și impune 
în continuare concentrarea unor im
portante forțe umane, promovarea u- 
nui climat de muncă responsabilă, 
riguros ordonată și disciplinată, pen
tru a se asigura, în condițiile redu
cerii cheltuielilor de producție. îm
bunătățirea calității lucrărilor și res
pectarea termenelor de execuție.

Zilele din luna august sînt hotă- 
rîtoare pentru realizarea integrală a 
sarcinilor din 1975 în domeniul con
strucțiilor, implicit pentru crearea 
fronturilor corespunzătoare lucrărilor 
de montaj. Organele și organizațiile 
de partid — preocunîndu-se de crea
rea tuturor condițiilor tehnice și or
ganizatorice — desfășoară în spri
jinul realizării acestor importan
te sarcini ample acțiuni politi
co-educative diferențiate. Aș a- 
minti. în primul rînd, dialogul și 
consfătuirea, ca forme de activitate

care se bucură de un mare interes. 
Deosebit de atractive s-au dovedit și 
„Zilele complexe". Acestea cuprind o 
gamă largă de activități — începînd 
cu dezbaterile asupra realizărilor de 
la fiecare loc de muncă, continuind 
cu apreciatele concursuri „Cine știe 
cîștigă" și terminînd cu prezentarea 
unor programe ale brigăzilor artistice. 
O asemenea „Zi complexă", care a 
avut loc la Casa de cultură din Ba
cău, a reunit sute de constructori ai 
trustului județean într-o acțiune de 
amploare avind ca temă „Căile și

Popularizarea inițiativei prin agitația 
vizuală, statia de radioamplificare, in 
ședințele grupelor sindicale a deter
minat o largă și entuziastă partici
pare la realizarea obiectivelor amin
tite. Aplicată în momentul de față 
și pe șantierele trustului din Bacău, 
inițiativa a fost îmbogățită în cadrul 
adunării generale a comuniștilor de 
la șantierul 2 construcții industriale, 
adăugindu-se obiectivelor amintite și 
gospodărirea superioară a materiale
lor. în acest scop a și fost introdusă 
o fișă-limită de consum pe fiecare

ÎN JUDEȚUL BACĂU
metodele de creștere a productivității 
muncii".

Punînd in centrul întregii munci de 
propagandă cunoașterea documente
lor Congresului al XI-lea al parti
dului, educarea oamenilor muncii în 
spiritul Codului etic comunist, orga
nizațiile de partid de pe șantiere ac
ționează pentru sădirea și dezvolta
rea atitudinii înaintate față de mun
că, față de avutul obștesc. Au luat 
naștere astfel numeroase inițiative, 
pornind tocmai de la năzuința comu
nă de a lucra mai bine, mai repede, 
mai eficient. Unele inițiative, cum ar 
fi : „Calitatea lucrărilor, o problemă 
de demnitate și patriotism", „Să lu
crăm o zi pe lună cu materiale eco
nomisite", „Prietenii noului angajat", 
au fost preluate și adaptate condiții
lor specifice de muncă din construc
ții : altele însă s-au născut chiar pe 
șantiere. în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, bunăoară, a fost lansată 
inițiativa „Cel mai gospodărit șantier, 
lot, loc de muncă". Concretizată 
printr-un regulament, inițiativa și-a 
propus obiective ca : realizarea de e- 
conomii de materiale prin combate
rea risioei de orice fel și menținerea 
unui climat de ordine și disciplină.

formație de muncă, ce permite o e- 
videntă nominală a consumului și, în 
consecință, desfășurarea unei activi
tăți educative foarte concrete, în 
strînsă legătură cu munca fiecărui 
om, a fiecărei formații.

Bine apreciate sînt și „Scrisorile 
către familie", ce se constituie într-o 
replică la abaterile de la disciplină : 
lipsuri nemotivate de la program, ati
tudine de delăsare în muncă etc. 
Iată, spre exemplificare, cum arată 
o asemenea scrisoare : „Către fami
lia tovarășului Motoiu Florin, comuna 
Tg. Trotuș, județul Bacău. Vă infor
măm că tov. M. F„ mecanic auto la 
secția a Il-a. a absentat nemotivat de 
la lucru în zilele de 5 și 30 ale lunii. 
Din această cauză, retribuția sa pe 
luna respectivă va fi mai mică cu 
282 lei, sumă la care se adaugă și 68 
lei, sporul de vechime. Vom ține le
gătura cu dv. pentru a vă informa, 
în continuare, despre atitudinea sa, 
considerând că în acest fel venim și 
în ajutorul familiei dv“. Asemenea 
mijloace — cărora Ii se adaugă în 
mod constant emisiunile speciale ale 
stațiilor de radioamplificare și pro
gramele cu ascuțiș critic ale brigăzi
lor artistice de agitație — s-au do

vedit a fi eficiente în combaterea a- 
titudinilor neconcordante cu normele 
socialiste de viată și muncă.

îndeosebi în ultima perioadă se or
ganizează tot mai numeroase acțiuni 
de educare ateist-științifică. La că
minele pentru nefamiliști ale con
structorilor din Bacău și municipiu
lui Gh. Gheorghiu-Dej. lectorii co
mitetelor de partid, agitatorii orga
nizează discuții, deseori pe bază de 
filme și' diafilme sau a unor lucrări 
de specialitate, despre materialitatea 
lumii, explicînd și fundamentînd ști
ințific diverse fenomene din natură 
și societate.

Aidoma celorlalți oameni ai muncii 
din județ, constructorii răspund în 
aceste zile prin fapte la mobilizatoa
rea chemare a plenarei din 21—22 iu
lie la muncă spornică, eficientă, pen
tru dezvoltarea accelerată a econo
miei naționale. Spiritul de responsa
bilitate socială, patriotismul socialist 
își găsesc o concludentă afirmare în 
contribuția constructorilor Ia realiza
rea în termene cit mai scurte și în 
condiții de eficiență superioară a in
vestițiilor. în întîmpinarea celei de-a 
XXXI-a Aniversări a glorioasei in
surecții naționale armate de la 23 
August, constructorii dobîndesc noi 
succese. »

Perfecționînd întreaga activitate 
organizatorică și politico-educativă pe 
șantiere, vom mobiliza și mai mult 
constructorii — care au realizat în 
primele șase luni 103,5 din planul 
anual de investiții — să înscrie noi 
fapte de cinste pe panoul de onoare 
al întrecerii socialiste, pentru reali
zarea planului și a angajamentelor 
asumate în acest an, pentru înfăp
tuirea actualului cincinal înainte de 
termen și trecerea cu succes la înde
plinirea sarcinilor viitorului cincinal.

Bratu PĂUN
secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

Excelenței Sale Domnului ANWAR SADAT
Președintele Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt
în legătură cu realegerea dumneavoastră, de către recentul Congres Ge

neral Național, în înalta funcție de președinte al Uniunii Socialiste Arabe, 
doresc să vă transmit cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate, de noi succese. „

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare rodnica 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, colaborarea dintre ele 
pe tărîm internațional vor cunoaște o dezvoltare multilaterală, în spiritul 
convorbirilor bilaterale, al înțelegerilor convenite cu prilejul . întîlnirilor 
noastre, în interesul popoarelor român și egiptean, al făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Vizita președintelui Republicii Senegal,
Leopold Sedar Senghor

Miercuri, președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, 
care întreprinde o vizită neoficială 
în țara noastră, a avut prilejul să 
cunoască noile cartiere bucureștene 
Titan-Balta Albă, precum și diferite

obiective social-culturale din Capi
tală.

în timpul vizitei sale prin Bucu
rești, președintele Leopold1 Sedar 
Senghor a fost însoțit de Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Jean Sauvagnargues, pen
tru felicitările transmise cu prilejul 
Zilei naționale a țării sale.

★
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la restabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Uniunea So
vietică, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a oferit 
un dejun în onoarea lui V. I. Droz
denko, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești.

★
în Capitală a fost semnată, 

miercuri, o înțelegere de colaborare 
între Universitatea din București și

Universitatea Națională Autonomă 
din Mexic — U.N.A.M.

Cu acest prilej, George Ciucu, 
rectorul Universității din Bucu
rești, și Guillermo Soberon Acevedo, 
rectorul Universității Naționale Au
tonome din Mexic, au rostit alocu
țiuni.

★
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii, ieri a avut loc la ta
băra internațională a tineretului de la 
Năvodari o manifestare organizată 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la moartea scriitorului danez Hans 
Christian Andersen.

★
Ieri a început la Palatul pionieri

lor din Capitală reuniunea comite
tului executiv al organizației „Ta
berele internaționale de vară ale 
copiilor" (C.I.S.V.). (Agerpres)
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Mamă ?
Cetățeanul Silviu Bînțu — din 

satul Goioasa, comuna Âgăș, ju
dețul Bacău — ne scrie la re
dacție despre următoarea întim- 
plare : i s-a îmbolnăvit copilul 
și a trebuit să meargă cu el la 
un spital din Iași ; cînd s-au 
înapoiat, au găsit casa goală — 
soția _ părăsise domiciliul (după 
16 ani de căsnicie), împreună cu 
toate lucrurile și cu un libret 
C.E.C. !

Soțul, neștiind unde se găsește 
BîntU, ne roagă să-i co- 

prin „Faptul divers", 
că băiatul nu e încă sănătos și 
că are nevoie de la mamă de 
lucrurile lui personale și de ba
nii luati. Noi însă adăugăm 
că băiatul bolnav are nevoie 
— mai ales — de mama însăși. 
Pentru care o anunțăm pe a- 
ceastă cale că este așteptată 
să revină acasă. Dâcă este în
că sensibilă la chemarea : 
Mamă 1

Prea sărată
Control obișnuit la magazinul 

din Noșlac (județul Alba). Nici 
nu se bănuia de unde va sări 
iepurele. Și a sărit din... sare. 
Gestionarul Miron Stoica vîndu- 
se 1 300 kg de sare sustrasă de 
Traian Nuc. De unde ? De la 
salina Ocna Mureș ! Fapta lor 
a fost prea sărată, și ce-au cău
tat au găsit : acum le-a intrat 
pielea la saramură.

| Anonimii
Ați avut vreodată curiozitatea 

să priviți cum arată o sală de 
cinematograf după spectacol, un 
stadion după meci sau interiorul 
unui tramvai la capătul liniei ? 
Încercați o dată, și veți rămine 
uimiți de priveliște : hirtii, coji 
de semințe, ambalaje de cioco
lată sau de bomboane, bețe de 
chibrituri arse, mucuri de țigări 
și pachete goale de țigări, bile
te de tot felul — mulțime de 
asemenea mostre ale- neglijen
ței și nepăsării, ale proastei 
creșteri in ultimă instanță — ră- 
min vraiște pe podele, printre 
bănci, urmând să fie luate in pi
cioare de cei care urmează, dacă 
nu cumva se milostivește careva 
dintre îngrijitori să le stringă.

Cine sint neglijența ? Evident, 
unii dintre anonimii cetățeni 
care au asistat la spectacol ori 
au călătorit'cu tramvaiul. Ei ră
mân anonimi, dar de fapt au 
nume — ca mine și ca dumnea
ta, ca el, ca noi. Ce-ar fi dacă 
— in numele unor elementare 
reguli ale civilizației cotidia
nului — ne-am intreba fiecare 
dacă nu cumva e vorba de mine, 
de dumneata, de el, de noi ?

Ac de cojoc
Nu e cioban cel care nu în

drăgește oile. Le apără, le paș
te, le îngrijește. Se zice că Pas- 
cu Opruț din Trîmpoele (Alba) 
tine la mioare ca la ochii din 
cap. Că tine e bine. Dar a tinut 
și morțiș să se strecoare pe fu
riș, la miez de noapte, în far
macia dispensarului veterinar 
din orașul Zlatna. A spart gea
mul și a intrat înăuntru, de 
unde a sustras o traistă de me
dicamente în valoare de 1200 
lei. Motivul : „Am avut — de
clara el — cîteva mioare bolnă- 
vioare și am vrut să le tratez". 
Acum i-a venit și lui rindul la 
tratament. Adică să i se găseas
că ac de cojoc. Că prea a făcu
t-o de oaie 1

Rubrică redactată de
Gheorghe M1TRO1
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii'

Năravul 
din fire... ara 

lecuire!
La secția laminor II 

a întreprinderii de 
țevi din Roman mun
ca nu este bine orga
nizată. din care cauză 
rezultatele nu sînt pe 
măsura posibilităților 
— se arăta într-o scri
soare adresată redac- 
'ției. 'Șfeful' secției, ing. 
Ion Pența. se com
portă brutal, nu tine 
seama de propunerile 
venite de jos. înjură 
oamenii.

în răspunsul Comi
tetului municipal de 
partid Roman se ara
tă că din cercetările 
făcute rezultă că u- 
nele aspecte sesizate 
se confirmă. „Astfel, 
stocul de producție 
neterminată este mai 
mare cu 300 tone de- 
cit cel necesar pro
ducției. De asemenea, 
se confirmă și faptele 
privind comportarea 
șefului de secție. A- 
ceste aspecte au stat 
în atenția comitetului 
de partid și a comi
tetului oamenilor 
muncii din unitate, 
care la 30 ianuarie 
a.c. l-au sancționat cu 
„mustrare" pentru ati
tudine netovărășească 
față de colectiv. De 
asemenea. în ședința 
din 7 iunie 1975, la 
cererea unui număr 
de 4 muncitoare, co
mitetul oamenilor 
muncii a analizat din 
nou atitudinea șefului 
de secți.e. atrăgîn- 
du-i-se atenția să se 
adreseze în mod co
rect oamenilor în re
lațiile de muncă". De
sigur. este bine că i 
s-a „atras atenția" 
din nou respectivului 
șef de secție pentru 
comportamentul lui 
necorespunzător cu to
varășele de muncă, 
dar se pare că măsu
rile sînt insuficiente 
de vreme ce este ne

voie ca din 4 în 4 
luni comitetul oame
nilor muncii să-și 
consacre o ședință 
discutării lui. în loc 
să analizeze calitatea 
produselor, problema 
stocurilor mari de 
producție neterminată 
și alte aspecte sem
nalate în sesizarea a- 
dresâtă redacției.' Spu
nem insuficiente, de
oarece el s-a învățat 
și cu „șocuri" ipai, 
mari. După cum a- 
flăm din scrisoare, 
motive similare au de
terminat organele de 
partid și de stat res
pective ca. în urmă 
cu ani. să-l destituie 
din funcția de condu
cător al întreprinderii 
si să-l sancționeze 
pe linie de partid.

Acestea sînt faptele. 
Adăugăm însă : nu 
credem că năravul din 

■ fire n-are'lecuire.

Un fiu incorect 
și un tata 
îngăduitor

I. Gh. din Rîmnicu- 
Sărat călătorea. îm
preună cu fiul său, 
cu trenul de persoane 
5003 spre statia Pu- 
fești, din județul Vran
cea. „Deși aveam bi
lete de tren în regulă 
— afirma el într-o 
scrisoare adresată re
dacției — un contro
lor de bilete. împre
ună cu doi conduc
tori de tren, i-au ce
rut fiului meu legiti
mația. Neavînd-o Ia 
el. i-a reținut biletul, 
spunîndu-i că-1 dă jos 
la statia Focșani. A- 
tunci eu. ca tată, am 
oferit legitimația mea. 
pe care mi-a oprit-o 
fără nici un motiv", 
în continuare, el ca
lifica toate acestea ca 
un abuz și cerea să 
se facă dreptate. Fi
rește, lucrurile fiind 
prezentate într-o ase
menea manieră, am 
adresat sesizarea, spre 
competentă soluțio

nare. Regionalei de 
căi ferate Galați.

Din răspunsul pri
mit reținem: „Urmarea 
scrisorii dv. adresate 
redacției ziarului „Scîn- 
teia" vă facem cu
noscut că am cer
cetat cazul și a re
zultat că fiul dv. a 

, reținut nelegal un loc 
solicitat de o^' ihamă 
cu un copil în brațe. 
De asemenea, a refu-' 

. zat si fată de orga
nele de control să se 
legitimeze. Conform 
H.C.M. 2 507, capit. 1, 
pct. A 13. ocuparea a- 
buzivă a unui loc în 
tren se sancționează 
cu amendă de la 100 
la 150 lei. Cînd or
ganele de control au 
solicitat plata amen
zii. cel vinovat a re
fuzat. Dv. v-ați oferit 
să dati buletinul de 
identitate, după care 
fiul dv. a urmărit or
ganul de control pe 
culoarul vagonului, a- 
menintîndu-1. La sta
tia Focșani fiul dv. 
nu s-a prezentat Ia 
organul de miliție 
T. F„ ci a fugit. în 
acest caz buletinul a 
fost predat la militia 
T.F. Focșani. Fată de 
comportarea avută de 
fiul dv. — reținerea 
ilegală a unui loc. re
fuzul de a se legiti
ma și plăti amenda, 
injuriile și amenin
țările adresate orga
nului de control — 
socotim reclamația 
dv. neîntemeiată".

Reclamația — neîn
temeiată. Dar atitudi
nea tatălui ? Firește 
că el ar fi fost dator 
să-l cheme la ordine 
pe fiul său care a do
vedit grave carențe 
de comportament și e- 
ducație. De la faptele 
sale pînă la huliga
nism nu era decit un 
pas. Cu alte cuvinte, 
în cazul de față a fost 
vorba de un fiu in
corect și un tată în
găduitor.
Neculai ROȘCA

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:

„P1AF‘

Producție a studiourilor iranceze. Cu: Brigitte Ariei, 
Pascale Christophe, Guy Trejan, Pierre Vernier. Regia : 
Guy Casaril. Cîntece compuse și interpretate de Bdith 

Piaf

MIM CA A DODA CULMA Sil BffiffiCA DIN PUN
LUCRĂRI

DE ÎNTREȚINERE Șl IRIGAȚII 

pe suprafețe cit mai întinse
aptiqs ,9’ioisro ■ ’X’.

în vederea sporirii producției de porumb pentru boabe șî masă 
verde, de alte furaje, precum și de legume, au fost luate măsuri ho- 
tărite de insămințare imediată cu aceste plante a terenurilor eliberate 
de cereale și alte^ culturi care se recoltează mai devreme. Ca urmare, 
Pmă la sfîrșitul săptăminii trecute, au fost insămînțate aproape 1 100 000 
ha culturi succesive, din care 48 500 cu legume. întrucît condițiile 
climatice din acest an sint favorabile pentru reușita culturilor succe
sive, se cere ca unitățile agricole să continue însămînțarea acestora. 
In mod deosebit pot și trebuie insămînțate suprafețe cit mai mari cu 
porumb pentru masă verde și cu legume, îndeosebi pe terenurile cu 
posibilități de irigare. Tot atit de important este ca la culturile suc
cesive să fie obținute producții cit mai mari. în acest scop, direc
țiile agricole județene, conducătorii unităților agricole și specialiștii 
din agricultură au datoria să asigure executarea fără întîrziere a lu
crărilor de întreținere, inclusiv irigarea culturilor, organizîndu-se uda
rea lor zi și noapte, fără întrerupere. Cum se desfășoară aceste lu
crări ? Iată tema raidului întreprins de corespondenții noștri din ju
dețele Olt și Timiș. .

OLT. Analizînd posibilitățile de a 
obține in toamnă recolte sporite, bi
roul comitetului județean de partid 
a recomandat unităților agricole 6ă 
a-plice o prașilă manuală în plus la 
porumbul semănat in primăvară și 
să execute corect și or! de cîte ori 
este nevoie lucrările de întreținere 
Ia culturile succesive. Organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
din unitățile agricole au desfășurat 
ample acțiuni pentru atragerea coo
peratorilor la executarea acestor lu
crări. Ca urmare, în cîteva zile au 
fost prășite peste 27 000 hectare cu 
porumb. Cele mai bune rezultate au

fost obținute în cooperativele agri
cole Teslui, Spineni, Caracal, Vultu
rești, Colonești, Movileni ș.a. Cultu
rile succesive de porumb și legume 
au fost prășite pe mai mult de 10 000 
hectare. Bine se lucrează în coopera
tivele agricole Vișina Nouă, Vădăs- 
trița, Vlădila, Stoenești, Fărcașele și 
Brincoveni, unde întreaga suprafață 
cu porumb și legume a fost prășită 
imediat după ce plantele au răsărit. 
O atenție deosebită se acordă irigă
rii culturilor. Analizele de laborator 
efectuate de specialiști arată că in 
sol există un deficit de apă. în toate 
sistemele de irigații — Terasa Cora

Farmecul capitalei 
vacanțelor

Anul acesta. Constanța 
și-a întimpinat oaspeții 
estivali nu numai cu 
obișnuitul spor de con
strucții noi, in cartierele 
„Tomis Nord", „Marinari
lor" sau „Filimon Sîrbu", 
ci și cu o serie de detalii 
care sporesc “frunțusețea, 
utilitatea și personalitatea 
întregului oraș. Astfel, ală
turi de noile străzi și alei 
din cartierele amintite, 
s-a acordat o deosebită a- 
tenție modernizării arte
relor de circulație mai 
vechi. Zestrea parcurilor 
orașului a sporit cu arbori 
și arbuști de ornament, s-a 
împodobit cu întinse mo
zaicuri florale, cu 20 de 
locuri de joacă pentru co
pii. O atenție aparte a fost 
acordată fîntînilor artezie
ne ale orașului. Gospodarii 
orașului s-au mai ocupat 
cu grijă și de chioșcurile 
de tot felul (care au fost 
tipizate și reamplasate, 
după regulile esteticii și 
necesității), ca și de afișaj 
(a.rhitecți și plasticieni au 
venit cu soluția panourilor 
speciale în locurile cele 
mai vizibile) ș.a.m.d.

...într-adevăr, capitala 
vacanțelor are anul acesta 
mai mult farmec decit ori- 
cind.

„Lipscanii" 
ps... „Ștefan 
cel Mare"

în replică la supermaga- 
zinul universal „Tomis", 
construit în anii trecuți, a

fost inaugurat in primăva
ră un supermagazin ali
mentar, cu 3 niveluri, însu- 
mînd o suprafață comer
cială de peste 3 000 mp, în 
Piața Unirii, chiar în mij
locul orașului. Ceea ce con
stituie insă o premieră ab
solută este transformarea 
străzii „Ștefan cel Mare" 
într-un adevărat „Lipscani"

bia, Stoenești, Vișina, Sadova-Cora- 
bia etc. — se irigă cu .toate forțele, 
ziua și noaptea. Cele mai mari su
prafețe au fost irigate la cooperati
vele agricole Izbiceni, Vădăstrița, 
Vișina Veche. Se poate spune deci 
că atit cooperatorii, cit și mecaniza
torii fac totul pentru a obține recolte 
sporite. (Emilian Rouă).

TIMIȘ. în cooperativele agricole 
din județul Timiș au fost însămin- 
țate, în cultură succesivă. 17 000 ha 
cu porumb pentru boabe. Pe cea mai 
mare parte din această suprafață 
plantele au răsărit și se dezvoltă vi
guros. Acum, bătălia se dă pentru 
executarea neîntirziată a lucrărilor 
de întreținere. Recent, biroul comite
tului județean de partid a stabilit o 
seamă de măsuri politico-organiza- 
torice menite să asigure mobilizarea 
largă a forței de muncă la prășitul 
culturilor de porumb. în raza consi
liului intercooperatist Orțișoara, unde 
s-a acționat cu fermitate pentru 
transpunerea în viață a acestor mă
suri, pe toate cele 430 ha semănate 
cu porumb pentru boabe prășitul 
mecanic și manual s-a încheiat. „Noi 
știm din experiența anilor trecuți — 
ne spunea tov. Nicolae Doggendorf, 
președintele acestui consiliu — că 
prășitul este hotărîtor pentru obține
rea unei producții corespunzătoare. 
Iată de ce in toate cele 7 coopera

tive din cadrul consiliului s-au con
stituit echipe formate din coopera
tori, cărora le-au venit în ajutor și 
angajați de la instituțiile și unitățile 
economice din comună. Oamenii ies 
zilnic la prășitul manual al porum
bului pe parcelele repartizate". Ase
mănător se acționează în numeroase 
cooperative agricole din județ. . Ca 
urmare, in unitățile care fac parte 
din consiliile cooperatiste Cenei. 
Gottlob și Lugoj prima prașilă meca
nică la culturile succesive s-a în
cheiat, iar în cele din cadrul consi
liilor Peciu-Nou, Pișchia, Timișoara 
această lucrare s-a executat pe mai 
bine de jumătate din suprafețele în- 
sămînțate. Exemplul unităților frun
tașe trebuie urmat în tot județul. 
Unele stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii, cum sînt cele din Bu- 
ziaș și Chizătău, nu au pus în ftînc- 
țiune nici măcar un cultivator, io 
cele din Balinț, Banloc, Deta, Gătaia.. 
Jamu-Mare și Sacoșu-Turcesc au 
prășit mecanic suprafețe reduse. 
Cooperativele agricole Cărpiniș, Fibiș 
și Jebel nu au trecut încă la execu
tarea prășitului manual. Organiza
țiile de partid din cooperativele agri
cole trebuie să desfășoare o amplă 
muncă de mobilizare a tuturor for
țelor existente, pentru ca în cel mai 
scurt timp toate culturile succesive 
să fie prășite. (Cezar Ioana).

INSWTQTizl
dăugăm noi — gîndindu-ne 
că un asemenea comerț 
de întîmpinare ar ■ trebui 
practicat cu aceeași inten
sitate nu numai pe „Ște
fan cel Mare", .dar și in 
jurul complexelor comer
ciale din noile cartiere, 
care cunosc încă aglome
rația de cumpărători, mai 
ales in timpul sezonului, ca

si

Un ghișeu rămine insă tot 
ghișeu și aglomerația din 
localul sucursalei C.E.C. in 
loc să scadă, crește, mai 
ales la orele cînd celelalte 
agenții din cartiere, cr.re 
lucrează într-un singur 
schimb, sînt închise. Oare 
la Constanța nu se știe că 
și timpul pierdut la ghișee
le C.E.C. înseamnă risipă

LA CONSTANTA
— unde tot felul de maga
zine și-au scos mărfurile 
pe tonete, în întimpinarea 
cumpărătorilor. Sînt arti
cole de sezon, pentru pla
jă, cosmetice, cărți și ilus
trate, produse alimentare 
preambalate ș.a., la înde- 
mîna numărului sporit de 
cumpărători, care sînt scu
tiți astfel de aglomerația 
din magazine.

— Avantajul este în a- 
cel.ași timp și pentru co
merț — ne spune directo
rul direcției comerciale, 
Constantin Banciu — in 
sensul că, fără a investi 
bani în noi spații comer
ciale, se realizează în se
zon vînzări zilnice de 10— 
12 mii lei pe o tonetă, la 
fel ca la un raion de ma
gazin. Iată deci motivul 
pentru care, față de cele 
864 de tonete cîte funcțio
nau în sezonul trecut, anul 
acesta am ajuns la 2 000 de 
tonete.

Și tot nu e de-ajuns, a-

și pe toate arterele ce duc 
spre plajă sau chiar pe 
plajă.

Un ghișeu 
numit agenție

Dacă mărfurile de tot 
felul îți „sar" în față pe 
străzile din centrul Con
stanței, mai complicat este 
să intri în posesia proprii
lor bani economisiți la 
C.E.C. pentru concediu. Și 
iată de ce :. clădirea agen
ției nr. 1 C.E.C. din cen
trul orașului a fost demo
lată în primăvară, fără ca 
instituția respectivă să pri
mească un spațiu cores
punzător. După toate in
tervențiile (dar nu și in
sistențele), direcția jude
țeană C.E.C. a găsit o so
luție : a mai instalat un 
ghișeu în cadrul sucursalei, 
botezîndu-1 agenția nr. 1.

de bani, chiar și în conce
diul de odihnă ?.

Mal repede — 
ta gară, ta plajă 

sau acasă
Prin compensație parcă, 

grație măsurilor luate 
de întreprinderea de trans
port Constanța, s-a micșo
rat timpul de așteptare in 
stații. Contribuie la aceas
ta punerea la punct a par
cului de vehicule, îmbună
tățirea marcajelor pe străzi 
și la intersecții, dar și noi
le dotări, care însumează 42 
de autobuze, 5 troleibuze și 
82 de taximetre. Notăm, ca 
o noutate binevenită, in
troducerea autotaxării pe 
troleibuzele liniei 43. care 
leagă gara de cel mai mare 
cartier al orașului, ..To
mis" ; biletele pot fi pro
curate de către cetățeni de 
la oricare debit.

„Blitz"
Martorul ocular cel mai 

fidel al frumoaselor va
canțe la mare rămine tot 
aparatul de fotografiat, iar 
numărul amintirilor zilni
ce reținute de turiști pe 
peliculă ar fi greu de cal
culat. în concordantă di
rectă cu pasiunea pentru 
fotografii este și vînzarea 
aparatelor foto și a filme
lor. Din acest punct de ve
dere, magazinele speciali
zate sint bine înzestrate. 
Ce te faci însă dacă, din 
întîmplare, ți s-a blocat 
„perdeaua" la aparat sau 
ți-a apărut o altă defecțiu
ne ? Cauți în tot orașul, ba 
chiar pe tot litoralul — de 
la Mangalia și pînă la Nă
vodari — și constați că 
din atîtea unități ale co
operației meșteșugărești nu 
există una care să fie pro
filată pe repararea apa
ratelor foto. Singurele so
luții : să alergi pînă la 
București sau să-ți cum
peri un aparat nou de la 
magazinul „Tomis", de pil
dă, unde ai să afli din gu
ra șefului raionului res
pectiv, Petre Ceaturi, că 
singurul atelier de acest 
fel s-â desființat în urmă 
cu trei ani, meșterul res- > 
pectiv ieșind la pensie. Dar 
tot de atunci, cooperativa 
„Prestarea" încasează în 
medie, anual, absolut de
geaba, circa 60 000 lei — 
valoarea garanțiilor la a- 
paratele foto vindute de 
comerț, dar a căror repa
rație, în termenele res
pective. n-are cine s-o e- 
xecute (?!). Poate că acest 
„blitz" va face lumină...
George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

J
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în telegrama Comitetului județean 
Alba al P.C.R. se menționează : Ne 
exprimăm deplina satisfacție și mîn- 
drie patriotică pentru modul strălu
cit în care ați afirmat, cu prilejul 
Conferinței de la Helsinki, în fața 
Inalților reprezentanți ai țărilor par
ticipante, a opiniei publice europene 
și mondiale, principiile politicii ex
terne a României socialiste. Cuvîn- 
tarea dumneavoastră reprezintă o 
contribuție deosebită a României la 
promovarea cauzei păcii și securității 
în lume, o încununare a activității 
pe care țara noastră, dumneavoastră 
personal o depuneți cu tenacitatea 
și dîrzenia care vă caracterizează, 
pentru înfăptuirea în Europa și în 
întreaga lume a unei noi ordini po
litice și economice, a unor relații ba
zate pe principii noi, democratice, 
care să asigure dezvoltarea liberă, 
nestingherită a fiecărui popor.

Oamenii muncii din județul Alba, 
mobilizați de organele și organizațiile 
de partid, militînd ferm pentru tra- 

1 p 7 rducerea în viață a politicii interne și 
eterne a partidului și statului nos- 

-— nu vor precupeți nici un efort
entru înfăptuirea exemplară a isto- 

. .'celor documente ale Congresului al 
jhfl-lea, ale recentei plenare comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
precum și prețioaselor dumnevoastră 
indicații date cu prilejul vizitelor 
făcute în județul nostru.

în telegrama Comitetului județean 
Arad al P.C.R. și consiliului popular 
județean se spune : Sintetizînd gîn- 
durile și sentimentele comuniștilor, 

' ale tuturor locuitorilor meleagurilor 
arădene, vă exprimăm profunda re
cunoștință și gratitudine pentru acti
vitatea laborioasă pe care ați desfă
șurat-o la reuniunea de la Helsinki, 
pentru modul strălucit în care ați 
reprezentat și cu acest prilej inte
resele fundamentale ale poporului 
român, ale păcii și înțelegerii între 
națiuni.

Asemenea întregului popor, oame
nii muncii din județul Arad au con
statat cu deplină satisfacție și justi
ficată mîndrie patriotică că rezulta
tele conferinței confirmă justețea 
concepției și opțiunilor României so
cialiste. Actul final încorporînd sub
stanța a numeroase inițiative și pro
puneri românești, intensa și multila
terala activitate constructivă pe care 
partidul și statul nostru au desfășu
rat-o în toate fazele conferinței.

Vă asigurăm și cu această ocazie, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii din județul 
Arad — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — vor face 
totul pentru traducerea în viață, în 
mod exemplar, a sarcinilor ce le re
vin din documentele recentei plenare 
a Comitetului Central, pgntru înfăp
tuirea neabătută a mărețului Program 
elaborat de Congresul al XI-Iea al 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Cuvîntarea dumneavoastră la lu
crările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa a fost încă 
un prilej: de a reafirma, cu toată 
consecvența, principiile realiste, 
marxist-leni niște, ale politicii exter
ne a partidului și statului 1 nostru, 
voința și hotărîrea neclintită a Româ
niei socialiste, ca atît în Europa cît 
și în întreaga lume, să se afirme de
plin ideile egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității națio
nale, ale neamestecului în treburile 
interne, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța — condiții ho- 
tărîtoare în instaurarea unui climat 
de pace, securitate și cooperare în
tre statele continentului nostru, a 
unei noi ordini politice și economice 
în lume — se arată în telegrama Bi
roului Comitetului județean Bihor al 
P.C.R.

Permitețî-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, să 

< ____  

exprimăm totala noastră adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului, al cărei exponent stră
lucit v-ați dovedit încă o dată, atît 
prin cuvîntarea pătrunsă de rațiune, 
umanism, principialitate și înaltă 
responsabilitate pentru destinele Eu
ropei, cît și prin convorbirile purtate 
în timpul conferinței cu șefi de sta
te, de partide și de guverne.

Biroul Comitetului județean Bihor 
al P.C.R. vă asigură și cu acest pri
lej că oamenii muncii de pe aceste 
plaiuri nu vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea înainte de termen 
a cincinalului, pentru traducerea în 
viață a sarcinilor din documentele 
recentei plenare comune a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
pentru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Magistrala dumneavoastră cuvînta- 
re, mult iubite . tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a constituit o reafirmare 
viguroasă a principiilor politicii ex

înaltă prețuire față de ideile prefund constructive din cuvîntarea secretarului 
general al partidului ia Conferința general-europeană, față de prestigioasa sa 
activitate pentru făurirea unei noi ordini politice și economice in Europa, in lume

terne a partidului și statului nostru, 
o contribuție substanțială la dezvol
tarea conceptului de securitate eu
ropeană — se scrie în telegrama 
Comitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R. și a consiliului popu
lar județean.

Exprimîndu-ne marea noastră 
bucurie față de încheierea cu succes 
a lucrărilor Conferinței de la Hel
sinki, față de contribuția pe care 
țara noastră a adus-o la desfășura
rea lucrărilor ei, reafirmîndu-ne încă 
o dată totala adeziune la întreaga 
politică a partidului și statului nos
tru, vă încredințăm că oamenii mun
cii din județul Bistrița-Năsăud, ală
turi de întregul popor, nu vor pre
cupeți nici un efort, vor face totul 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor ce le revin în. toate domeniile 
de activitate, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii.

In telegrama Comitetului județean 
Buzău al P.C.R. se arată : Mindri de 
activitatea partidului nostru, a dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, înflăcă
rați de strălucita cuvîntare rostită la 
Conferința de la Helsinki, în care ați 
reafirmat cu tărie necesitatea ca 
între toate țările și popoarele să 
domnească buna înțelegere și încre
derea, ca omenirea să-și asigure un 
viitor luminos și fericit, ne expri
măm convingerea că aceste, idei pli
ne de umanism vor dinamiza, în con
tinuare, acțiunile" 'pentru făurirea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale.

Activitatea dumneavoastră neobo
sită a contribuit considerabil ca prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță sau la ame
nințarea cu forța să se bucure astăzi 
de o largă recunoaștere în lume, de
venind criterii de bază în relațiile 
dintre state.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea grandiosului program adoptat 

de Congresul al XI-lea al partidului, 
a hotăririlor recentei plenare co
mune a Comitetului Central al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, a 
prețioaselor indicații primite cu oca
zia vizitei de lucru din 12 iulie a.c. 
în județul nostru și ne angajăm să 
facem totul pentru îndeplinirea ac
tualului cincinal înainte de termen.

Luînd cunoștință de conținutul cu- 
vîntării dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, rostită la reuniunea la 
nivel înalt a statelor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, comuniștii, toți 
locuitorii județului nostru — români, 
germani, sîrbi și de alte naționalități 
— își exprimă totala adeziune și ne
mărginita satisfacție față de modul 
strălucit în care ați prezentat aspi
rațiile de pace și progres ale poporu
lui nostru — scrie în telegrama 
biroului Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R.

Neobosita activitate desfășurată de 

dumneavoastră pentru instaurarea în 
Europa a unor relații care să permită 
fiecărei națiuni să participe la re
zolvarea tuturor problemelor, să asi
gure independenta și suveranitatea 
fiecărui stat, să permită fiecărui po
por să se bucure de avantajele pro
gresului și civilizației dă expresie 
omeniei care caracterizează poporul 
nostru.

Vă asigurăm că vom face totul pen
tru .a răspunde prin fapte sentimen
tului de profundă mîndrie patriotică 
pe care-1 încercăm, că ne vom înzeci 
eforturile pentru a traduce în viață, 
în mod exemplar, hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului, fiind 
convinși că numai astfel ne putem 
aduce' contribuția la înflorirea națiu
nii noastre socialiste, la afirmarea pe 
mai departe a României în lume.

In ' telegrama Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. se arată : 
ExprimTnd în modul cel mai fidel 
voința de pace și cooperare a po
porului român, dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
avut un rol important în pregătirea 
și desfășurarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, în 
toate fazele sale, prin contribuția pe 
care a adus-o țara noastră la stator
nicirea unor norme democratice în 
cadrul lucrărilor ei, la elaborarea 
documentelor acesteia, la succesul 
acestei reuniuni fără precedent în 
■istoria contineijțuljii noșțiju și a 
lumii.

Strălucita dumneavoastră cuvîn
tare în acest mare forum internațio
nal, profunda analiză pe care o 
conține, a realităților continentului 
și ideile care au adîncit efectiv con
ceptul de securitate europeană au 
deschis o largă perspectivă. într-un 
spirit cutezător, asupra a ceea ce tre
buie întreprins în mod concret în ve
derea transformării Europei într-un 
continent al păcii și înțelegerii re
ciproce.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi toți cei ce trăim pe aceste me

leaguri dintre Dunăre și Marea Nea
gră, asemenea întregului popor, vom 
face tot ce ne stă în putință pentru 
înfăptuirea exemplară a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Pentru comuniștii și toți oamenii 
muncii din județul nostru constituie 
un prilej de adîncă satisfacție și 
bucurie modul strălucit în care dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai autorizat repre
zentant al națiunii, ați afirmat încă 
o dată voința poporului român de a 
contribui ferm la crearea unui cli
mat fertil de pace, de colaborare în
tre state. în spiritul principiilor eticii 
internaționale, atît pe continentul 
nostru, cit și pe întreaga planetă — 
se spune în telegrama Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R.

Ne manifestăm sprijinul total față 
de bogata dumneavoastră activitate 
desfășurată la Helsinki, materializată 
și în multiplele și fructuoasele con
tacte cu înalți reprezentanți ai sta
telor participante la acest forum in

măm cele mai calde și sincere mul
țumiri, gratitudinea profundă pentru 
modul strălucit în care ați reprezen
tat, la recenta Conferință pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
năzuințele de pace ale poporului ro
mân, vocația sa spre progres și co
laborare între toate națiunile lumii 
— se spune în telegrama trimisă de 
Comitetul județean de partid si Con
siliul popular județean Gorj.

Am dat și dăm cea mai înaltă 
prețuire contribuției dumneavoastră 
personale, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la pregătirea și 
buna desfășurare a Conferinței de la 
Helsinki, principialității și profun
zimii ideilor concretizate în multitu
dinea de propuneri și inițiative desti
nate instaurării unui climat de pace 
și încredere în Europa și în întreaga 
lume, a unei noi ordini economice 
și politice internaționale, constituirii 
unui organism care să asigure, con
sultarea națiunilor continentului nos
tru în vederea finalizării deziderate
lor de securitate și cooperare în 
Europa și pe întregul glob.

ternațional, activitate care a pu« 
pregnant în lumină prestigiul Româ
niei în lume, adăugîndu-i noi și 
strălucite dimensiuni.

Oamenii muncii din județul Dîm
bovița. adresîndu-vă din toată inima 
urări de multă sănătate și viață în
delungată, spre binele și fericirea 
tării, vă asigură, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
traduce neabătut în viată hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
pentru a înălța patria noastră pe 
piscurile măreției și demnității, ale 
progresului și civilizației comuniste.

In telegrama Comitetului județean 
Galați al P.C.R. și a consiliului popu
lar județean se arată : Strălucita 
dumneavoastră cuvîntare, mult sti
mate tovarășe secretar general, con
vorbirile purtate cu șefi de partide, 
de state și guverne cu prilejul reu
niunii la nivel înalt de la Helsinki a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, au demonstrat cu 
putere că politica partidului și sta
tului nostru corespunde întru totul 
intereselor vitale ale națiunii noas
tre, păcii și libertății, că politica 
noastră externă aduce o contribuție 
de seamă la soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneității, în 
eforturile pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru pace și înțele
gere între popoare.

Comuniștii, toți oamenii .muncii din . 
județul Galați, ne ^angajăm,-, dubite 
tovarășe secretar general,-să muncim ' 
cu dăruire pentru îndeplinirea nea
bătută a politicii interne și externe 
a partidului nostru, pentru trans
punerea în viață a tuturor indicați
ilor date de dumneavoastră la ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale din 21—22 iulie 
a.c., a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. privind făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

In numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile județului nostru, vă expri

Vă raportăm că, în prezent, toți 
locuitorii Gorjului, în frunte cu co
muniștii, sînt preocupați să transpu
nă în viață indicațiile și sarcinile 
izvorîte din cuvîntarea rostită de 
dumneavoastră la recenta plenară 
comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem *al Dezvoltării 
Economice și Sociale, spre a spori 
frumusețea și măreția României 
noastre dragi, spre a o face tot mai 
strălucitoare între țările lumii.

In telegrama Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R. și a consiliului 
popular județean se arată : Princi
piile politicii externe, plină de rea
lism, a României socialiste au fost 
puternic reafirmate în strălucita cu
vîntare pe care ați rostit-o în fața 
marelui forum european. Prin glasul 
dumneavoastră, la Helsinki a răsu
nat vibrant glasul poporului român, 
chemarea sa adresată Europei, în
tregii lumi, spre pace, înțelegere, 
cooperare.

Vă exprimăm cele mai alese sen
timente de recunoștință pentru con
tribuția activă, remarcabilă, pe care 
ați adus-o în numele patriei noastre' 
la întreaga desfășurare a Conferin
ței general-europene, la statornici
rea unor norme democratice în ca
drul lucrărilor ei, la orientarea aces
tora spre problemele de care depinde 
jți.jnod real.asigurarea,păpii §j. secu
rității, pe cofitinentul nostru. . ...

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe. Nițolae Ceaușescu, că, ală
turi de întregul nostru popor, toți 
cei care muncim și trăim în Mara
mureș vom înfăptui ,prin puterea 
brațelor și minților noastre valoroa
sele indicații date de dumneavoastră 
la recenta plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

In telegrama trimisă de biroul Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R. 
se spune : Prin glasul dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a răsunat încă o dată in 
fața întregii lumi dorința fierbinte 
a noastră, a tuturor celor ce trăim 
în această țară de a colabora cu po

poarele tuturor țărilor lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, do
rința constantă de a contribui, prin 
toate mijloacele, la realizarea în 
lume a unui climat de destindere, 
în interesul general al progresului 
și civilizației.

Folosim acest prilej pentru a ne 
afirma, încă o dată, hotărîrea ‘de a 
răspunde prin fapte nobilei dumnea
voastră activități, angajîndu-ne ca 
în cinstea marii sărbători — 23 Au
gust — să înfăptuim sarcinile eco
nomice ce au revenit județului 
Vrancea din actualul cincinal și să 
realizăm pînă la sfîrșitul acestui an 
o producție suplimentară în valoate 
de peste 2 miliarde lei. adueîndu-ne 
astfel contribuția la ridicarea patriei 
pe culmi tot mai înalte de bunăstare 
și fericire.

Exprimînd sentimentele de stimă, 
prețuire și respect ale întregii țără- 
nimi pentru neobosita dumneavoas
tră activitate pusă în slujba creării 
unui climat de pace și securitate în 
Europa, a unei noi ordini economice 

și politice internaționale, Comitetul 
Executiv al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție — 
se arată într-o telegramă — dă o 
înaltă apreciere contribuției si acti
vității desfășurate de dumneavoastră 
la Conferința de la Helsinki.

Prin propunerile și inițiativele sa
le, prin participarea eficientă la gă
sirea unor soluții judicioase în toate 
problemele conferinței, țara noastră 
a adus o contribuție esențială la pro
gresul negocierilor și la elaborarea 
documentelor finale.

Strîns unită în jurul partidului, 
țărănimea, alături de întregul popor, 
aduce un fierbinte omagiu secreta
rului ^feneral al partidului, președin
telui tării, și vă asigură că nu va 
precupeți . nici un efort pentru des
fășurarea unei activități intense, sus
ținute. pentru realizarea sarcinilor 
ce revin agriculturii și uniunilor 
cooperatiste ca urmare a recentei 
plenare comune a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

In telegrama conducerii Uniunii 
scriitorilor se arată : Sîntem mîndri 
că principiile pe care se întemeiază 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa re
flectă profund gindirea dumneavoas
tră politică, exprimată atît de clar 
și de cuprinzător în dialogurile din 
ultimii ani cu conducătorii .țle,.partid 
și de stat. Prin glasul dumneavoastră 
au răsunat*cu pregnantă și vigoare 

; ideile generoase și de înalță . etică 
umană ale partidului nostru, ale în
tregului popor român.

împreună cu întregul nostru popor, 
scriitorii din România, activ anga
jați în crearea unor opere străbătute 
de spiritul patriotismului și umanis
mului socialist, vă transmit și de a- 
ceastă dată înalta prețuire, entuzias
mul și dragostea fierbinte pentru 
neobosita muncă și dăruirea pe care 
le închinați generoaselor idealuri ale 
socialismului, ale întăririi păcii și 
colaborării internaționale.

Cu sentimente de vie satisfacție, 
admirație, prețuire, recunoștință și 
deplină aprobare, comuniștii și cei

lalți lucrători din Comitetul de Stat 
al Planificării vă aduc cele mai sin
cere mulțumiri pentru magistrala cu
vîntare și pentru modul strălucit în 
care ați afirmat aspirațiile și inte
resele poporului nostru la tribuna 
înaltului forum internațional de la 
Helsinki — se arată în telegrama 
consiliului de conducere al C.S.P.

Vă asigurăm, mult stimate tovară- 
șe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru trans
punerea în viață a Programului a- 
doptat de istoricul Congres al XI-lea 
al partidului, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin în 
urma prețioaselor indicații reieșite 
din cuvîntarea pe care ați rostit-o la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- . 
conomice și Sociale a României.

Magistrala dumneavoastră cuvînta
re rostită de la înalta tribună a Con
ferinței de la Helsinki ilustrează 
pregnant și convingător atașamentul 
fierbinte al țării noastre la cauza 
păcii și colaborării între popoare, a 
instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice în lume — se 
menționează în telegrama consiliu
lui de conducere al Ministerului de 
Interne.

Este un motiv de deplină satis
facție și mîndrie patriotică pentru 
noi faptul că România socialistă, 
dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expo
nentul cel mai autorizat al națiunii 
noastre, ați adus, de la inițierea 
conferinței și pînă la adoptarea 
Actului final, o contribuție de seamă, 
unanim recunoscută, la elaborarea și 
adoptarea documentelor menite să 
pună bazele securității și păcii în 
Europa.

Avînd permanent drept far călăuzi
tor al muncii noastre strălucitul 
dumneavoastră exemplu de patrio
tism și dăruire în slujirea cauzei so
cialismului și comunismului, a păcii 
și progresului în lume, vă asigurăm 
și de această dată că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru tradu
cerea în viață a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea al parti
dului, de recenta Plenară comună a. 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor și misiunilor de 
apărare a independenței și suvera
nității patriei, a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a ordinii și 
liniștii- publice.

Comuniștii, toți lucrătorii Comite
tului pentru problemele consiliilor 
populare scriu în telegrama lor 1 
Dînd cea mai înaltă expresie idea
lurilor nobile de pace și înțelegere 
între popoare de care este animat 
poporul român, ați făcut cunoscut în 
fața lumii întregi, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, voința 
neabătută a României socialiste ca 
între țările Europei să se instaureze 
relații noi, bazate pe egalitate, pe 
respectul independenței și suverani
tății, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța. Sîntem mîn
dri de faptul că idei, inițiative, pro
puneri prezentate de România socia- 
listă 'sîn toate fazele .conferinței!»’» se i 
regăsesc . în Actul final, în aceasta 
gășindu-și-’ încununare activitatea. 
durhriîiâVdăstrâ' neobosită de proiflbtiî'” 
al celor mai generoase idealuri de 
justiție internațională, de militant 
pentru deplina egalitate în drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me, pentru continuarea acțiunilor de 
destindere, pentru crearea unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Cuvîntarea pe care ați rostit-o în 
cadrul conferinței constituie pentru 
noi, comuniștii, pentru întregul po
por un îndemn la acțiune pentru 
propășirea continuă a patriei socia
liste, pentru înfăptuirea securității 
și cooperării pe continentul nostru. 

_____________________ y

/remea
Ieri în tară : Vremea s-a încălzit 

ușor în majoritatea regiunilor. Cerul 
a fost variabil cu innorări variate in 
Moldova, cea mai mare parte a Mun
teniei și Dobrogei, în jumătatea de 
sud-est a Transilvaniei și în nordul 
Olteniei, unde au căzut ploi locale 
mai ales sub formă de averse. în 
aceste regiuni s-au semnalat frec
vente descărcări electrice. Spre sea
ră a început să plouă izolat și în Ba
nat. Crișana. Maramureș. Vîntul a 
suflat moderat. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 16 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc și 30 grade 
la Gorgova, în Delta Dunării.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 august. în țară : Vremea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi 
variabil. Averse de ploaie vor cădea 

• Îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse noaptea între 10 și 20 
grade, iar maximele ziua între 22 și 
32 grade. In București : Vremea în 
încălzire. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată, la înce
putul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

t V
PROGRAMUL I

16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Suris de aur — Madrigale și 

cîntece din literatura româ
nească în Interpretarea co
rului „Atheneu" al Societății 
„Muzica" din București.

17,15 Atenție Ia... neatenție 1
17.35 Din țările socialiste.
17,45 Muzică populară instrumen

tală în interpretarea orches
trelor „Plaiurile Bistriței" 
din Bacău și „Doina Goriu- 
lul" din Tg. Jiu.

18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18.25 Pentru sănătatea dv. Profila

xia hepatitei epidemice..
18.35 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18,50 Universitatea TV.
10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv. ;,Spirite* gos

podărești ?!.
20.20 Vatră folclorică — ..Vama".
20,40 Revista literar-artistică TV.
21.20 Caterina Valente in concert 

pe marea scenă „Olympia" 
din Paris.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radlotelevlziunil.

SPOR LA MUNCĂ,
DRAGI MINERI 1

Cu acest salut tovărășesc au 
fost întîmpinați în sala de apel 
minerii de la Vulcan, care ie
șeau din abataj după încheierea 
schimbului I de muncă. Salutul 
era adresat- de un colectiv de 
artiști amatori de la clubul mi
nerilor din localitate, care a pre
zentat un inedit și atractiv spec
tacol, dedicat colectivului frun
taș de la „E.M. Vulcan". Altfel 
spus, spectacolul s-a identificat 
cu o caldă felicitare adresată la 
fața locului minerilor vulcăneni 
pentru cele 10 000 tone de cărbu
ne extrase suplimentar, cu care 
ei au încheiat luna iulie a.c. Ase
menea spectacole cultural-artis- 
tice și educative, prin care sînt 
cinstiți minerii fruntași chiar la 
„gura minei", au devenit de a- 
cum o tradiție în Valea Jiului. 
(Sabin Ionescu).

„SUS PE MUNTELE 
DIN JINA"

într-una din binecunoscutele 
așezări de oieri ale județului Si
biu, comuna Jina, a avut loc cea 
de-a 4-a ediție a festivalului in- 
terjudețean de folclor pastoral, 
desfășurat sub genericul „Sus 
pe muntele din Jina". La aceas
tă amplă manifestare cultural- 
artistică, care își propune con
tinuarea și îmbogățirea tradiți
ilor folclorice locale, au partici
pat sute de localnici, care au 
urmărit cu interes programul de 
cîntece și dansuri prezentat de 
aproape 300 de artiști amatori 
din comunele sibiene Săliște, 
Tilișca, Gura Rîului. Jina, ca și 
din comunele Novaci (județul 
Gorj), Băbeni (județul Vilcea) și

Șușag (județul Alba). O paradă 
a portului popular, ca și pre
zentarea unor obiceiuri folclori
ce — „strigarea poruncilor", „ur
catul turmelor la munte" și alte
le — au întregit programul festi
valului. (Nicolae Brujan).

EXPOZIȚIE COLECTIVĂ
Sub egida filialei Uniunii ar

tiștilor plastici, la Galeriile de 
artă din Timișoara s-a deschis, 
la începutul acestei luni, o ex
poziție colectivă. Cele 32 de lu-, 
crări de pictură, sculptură și 
grafică sînt semnate de 19 din 
cei mai cunoscuți artiști plastici 
timișoreni. Este pentru a 10-a 
oară în acest an cînd sala Gale
riilor de artă din orașul de pe 
Bega este gazda unor prestigioa
se manifestări artistice. (Cezar 
Ioana).

MÎNDRU PLAI 
ÎN CÎNT Șl JOC

In județul Botoșani a avut 
loc a doua etapă din ciclul 
de manifestări cultural-artistice 
închinate lucrătorilor de pe 
ogoarele județului intitulat 
„Mîndru plai în cînt și joc". Pe 
estradele și scenele în aer liber 
din mai multe localități au evo
luat formații artistice locale, ală
turi de cele venite din orașele 
și comunele învecinate. In am
bianța pitorească a pădurii Te- 
ioasa de la Darabani, a parcului 
Brazi din Dorohoi, pe scena a- 
menajată lingă Cristinești, artiș
tii amatori au prezentat progra
me care au adus un elogiu hăr
niciei celor care au terminat 
recoltatul griului, fruntași în 
executarea celorlalte lucrări 
agricole. (E. Nazarie).

(Urmare din pag. I)
primăria și primarii din 
Gura Humorului au reușit 
performanța de a nu fi 
realizat mai nimic (pentru 
că ce înseamnă, la propor
țiile unui secol, construcția 
unei crîșme, a casei hin
gherului, a unei hale în 
piață, a unei mici uzine e- 
lectrice pentru iluminatul 
public și a altor cîtorva a- 
semenea „construcții" ?). 
Bătrînii spun că au fost 
printre primarii de atunci 
și oameni bine intențio
nați. Fără îndoială. Au fă
cut și ei ce-au putut, in li
mitele impuse de o socie
tate cu rînduieli strîmbe. 
„Cînd am venit, imediat 
după război, să lucrez aici 
ca profesor — istorisește 
pensionarul loan Butincu 
— orașul mi-a făcut im
presia unui sat mai răsărit. 
Clădiri dărăpănate, străzi 
veșnic pline de noroi, cu 
citeva trotuare de lemn ră
mase din secolul trecut..." 
Și astfel, „cartea primari
lor", deși îmbrăcată în pie
le și cu litere de aur pe 
coperți, deși s-a vrut o cro
nică ambițioasă întru slava 
municipalității, n-a izbutit

să rămînă decît un docu
ment al neputinței unor 
dregători care foloseau fără 
acoperire cuvinte mari 
(„industrializare". „binele 
obștesc", „propășire" etc., 
etc.).

Petru Țăranu, actualul 
primar, intenționează să 
aducă „la zi" „cartea pri

departevăzătoare. O politi
că de dezvoltare echilibra
tă a tuturor zonelor și lo
calităților țării. Așă se ex
plică numărul mare de o- 
biective realizate la Gura 
Humorului în ultimii 30 de 
ani. N-am putea să înfă
țișăm aici decît, cel mult, 
o. listă. Pînă în 1950 : șter

Catargiu, absolvent al unei 
școli , tehnice de construc
ții) se construiesc trotua
re, se sistematizează stră
zile începînd cu fosta Idișe 
Gasse,- stradă a prăvăliilor 
întrunind toate simbolurile 
mizeriei ; se pavează și ul
timele străduțe, iar micile 
ateliere sînt adunate .înFață în față un veac și... un deceniu

marilor". E cam mult de 
lucru însă. Pentru că în 
ultimul capitol din această 
carte, cel al primarilor co
muniști din ultimele trei 
decenii, sînt foarte multe 
de spus. Vom vorbi despre 
„realizările primarilor" și, 
în bună parte, termenul e 
îndreptățit. Dar noi știm 
că forța lor stă în aceea că 
reprezintă, cu adevărat, 
obștea, poporul, că tot ce 
s-a făcut și se face este 
opera maselor care înfăp
tuiesc politica partidului, o 
politică justă, armonioasă.

gerea urmelor lăsate de 
război. în locul dărîmătu- 
rilor, a „bujlelor" (cocioa
be, maghernițe în limbajul 
local) au apărut parcuri și 
spații verzi. Un început de 
industrie locală : o fabrică 
de marmeladă și siropuri. 
După 1950 (primar, munci
torul Gheorghe Lupu de 
la fabrica de cherestea) : 
pavarea străzilor principa
le și s-au construit primele 
blocuri muncitorești (mo
deste pentru început, cu 
cite șase apartamente). 
Din 1959 (primar. Daniel

tr-o unitate de producție 
cooperatistă. Industria lo
cală se extinde. Apare 
unitatea pentru mecaniza
rea transporturilor fores
tiere care servește și 
acum județele Suceava și 
Neamț (aici bate inima 
mecanizată a ceea ce nu
mim puternica industrie a 
lemnului din Tara de Sus). 
In oraș se ridică 100 de 
case noi (de zece ori mai 
multe decît între cele două 
războaie). Din 1962 (primar. 
Mircea Donici, sudor) s-au 
construit: o policlinică,

două blocuri cu cîte 20 de 
apartamente, un nou sediu 
administrativ, un complex 
industrial pentru deshidra
tarea legumelor și fructe
lor. Din 1966 (primar, din 
nou, Daniel Catargiu) s-au 
construit : trei blocuri a 
cîte 240 de apartamente cu 
încălzire centrală (două 
centrale termice), un com
plex comercial (cu' maga
zine, restaurante, cofetă
rie). s-au făcut îndiguiri pe 
rîurile Moldova și Humor. 
Din 1969 (primar, Vasile 
Teodorovici). Gura Humo
rului a devenit sediul ad
ministrativ al Combinatului 
minier Suceava. S-au con
struit: încă 330 de aparta
mente, fabrică de pîine, un 
complex meșteșugăresc, o 
fabrică de acid carbonic, o 
hală a U.M.T.F., o mare și 
modernă casă de cultură. 
Din 1972 (primar, Petru 
Țăranu) s-au făcut și se fac 
toate cîte le-am văzut no
tate în agenda de lucru de 
care vorbeam la început.

Un oraș modern și co" 
chet. Cu o importantă in" 
dustrie. Cu splendide
parcuri și spații 
ment I

de agre-

—y

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 6 AUGUST 1975

Extragerea I : 9 36 6 39 24 16 FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :
2 724 592 lei din care 2 077 942 lei

Extragerea a Il-a : 8 1 41 29 12 REPORT.

rugbi: Turneul selecționatei
AUCKLAND 6 (Agerpres). — Se

lecționata de rugbi a României și-a 
început turneul în Noua Zeelandă, 
jucind Ia Gisborne cu formația Po
verty Bay. Rugbiștii români au ob-

box = „Mănușa
Miercuri, la Constanța au conti

nuat meciurile competiției de box 
„Mănușa litoralului". Cei aproape 
2 000 «de spectatori au urmărit din 
nou întîlniri de un bun nivel tehnic. 
La cat. muscă campionul balcanic 
Ibrahim Faredin (Constanța) l-a în
vins la puncte pe S. Ionuș. Fostul 
campion european A. Dumitrescu 
(cocoș) a obținut victoria la puncte 
în fața lui M. Zaharia (Metalul). La 
cat. mijlocie, constănțeanul N. Adam 
l-a învins la puncte pe boxerul bul
gar V. Anghelov. Alte rezultate mai 
importante : St. Duminica b.p. I. 
Mustafa ; Gh. Ciochină b.p. M. Ma-

române în Noua Zeelandă
ținut victoria cu scorul de 19—12 
(13-6).

După cum transmite agenția Reu
ter. din formația română s-au evi
dențiat Mircea Paraschiv, Alexandru 
Pop, Mihai Bucos și Ion Constantin.

litoralului"
nole. N. Butișeacă b. k.o. P. Cosma ;
I. Gyorfi b.ab. V. Vrinceanu.

Turneul de Ia Brăila
Competiția de box „Memorialul 

Ion Covaci" începe astăzi la Brăila. 
La competiție participă peste 100 de 
boxeri reprezentînd cluburile Steaua, 
Dinamo. Metalul, A.S.A. Cluj, C.S.M. 
Reșița, Dinamo Brașov. Box Club 
Galați etc. Pe lista participanților 
figurează numele unor boxeri ca 
Mircea Simon. Costică Dafinoiu, Pa
vel Nedelcea și alții.

A

’ In citeva
TENIS

Turneul internațional de tenis de 
la Louisville (Kentucky) s-a încheiat 
cu victoria campionului argentinean 
Guillermo Vilas, care l-a întrecut 
în finală cu 6—4, 6—3 pe jucătorul 
român Ilie Năstase.

Partida finală s-a disputat la nu
mai trei ore după semifinala în care 
Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—3, 6—3 
pe americanul Arthur Ashe, ciștigă- 
torul ultimei ediții a tradiționalului 
concurs de la Wimbledon.

★

După desfășurarea turneului de 
tenis de Ia Louisville. în clasa
mentul general al „Marelui premiu 
F.I.L.T." pe primul loc continuă să 
se afle argentineanul Guillermo 
Vilas cu 480 puncte. El este ur
mat de Manuel Orantes (Spania) 
— 289 puncte, Bjorn Borg (Sue
dia) — 255 puncte. Ilie Năstase 
(România) — 225 puncte. Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 213 puncte. Arthur 
Ashe (S.U.A.) — 200 puncte. Râul 
Ramirez (Mexic) — 200 puncte. Jaime

rînduri
Fillol (Chile) — 152 puncte, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 140 puncte și 
Tony Roche (Australia) — 140 puncte.

Dlrt-track pe stadionul 
„Metalul"

Pe stadionul „Metalul" din Capi
tală se va desfășura duminică, 10 
august, ultima etapă a campionatu
lui republican de dirt-track.

înaintea acestei probe. în clașa- 
mentul campionatului conduce Gheor
ghe Sora (Metalul) — 33 puncte, ur
mat de Ion Marinescu (Metalul), Ion 
Bobîlnean (Voința Sibiu) — cîte 23 
puncte și Corneliu Voiculăscu (Me- 
talul) — 21 puncte.

ATLETISM
In prima zi a campionatelor de 

atletism ale R.D. Germane, sportivă 
Marianne Adam a ' corectat recordul 
mondial la aruncarea greutății. Ea a 
realizat o performantă de 21,60 m, cu 
3 cm superioară recordului mondial 
deținut de cehoslovaca Helena Fi- 
bingerova.
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE
$1 HPEWE IU EUROPA
Aprecieri, declarații, poziții

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Exa- 
minînd rezultatele fazei la cel mai 
Înalt nivel a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. aprecia
ză că aceasta reprezintă „bilanțul 
tuturor acțiunilor pozitive întreprin
se pînă în prezent pe continent în 
procesul de trecere de la războiul 
rece la destindere și de transpunere 
în practică a principiului coexisten
ței pașnice. Totodată, conferința re
prezintă punctul de plecare pentru 
înaintarea Europei, în mod consec
vent și multilateral, pe calea unei 
păci trainice și a excluderii războiu
lui din viața popoarelor". Se subli
niază, de asemenea, că pentru pro
gresul pe calea securității europene 
este deosebit de important ca destin
derea politică să fie completată de 
reducerea încordării militare, prin 
măsuri efective de dezarmare. în do
cument se menționează că U.R.S.S. 
va face totul ’ pentru, respectarea și 
aplicarea angajamentelor asumate 
prin Actul final al conferinței.

PARIS 6 (Agerpres). — Franța in
tenționează să dea un conținut po
zitiv destinderii și va lua măsurile 
necesare pentru a aplica principiile 
conținute în Actul final al Confe
rinței de la Helsinki — a declarat, 
în cadrul unei reuniuni a guvernului 
francez, președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing.

La rindul său, ministrul de ex
terne francez, Jean Sauvagnargues, 
a subliniat că, în opinia guvernului 
francez, aplicarea efectivă de către 
toate statele a documentelor de la 
Helsinki constituie criteriul prin care 
vor fi apreciate progresele reale ale 
destinderii.

LONDRA 6. — Corespondentul 
nostru transmite : „Guvernul bri
tanic va face totul pentru a onora 
și îndeplini angajamentele asumate 
la Helsinki" — a declarat premierul 
britanic, Harold Wilson,, în Camera 
Comunelor, „Conferința — a arătat 
premierul Wilson — este doar un 
început și cred că și Camera Co
munelor va fi de acord cu faptul că 
este un început într-o direcție justă".

HELSINKI 6 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Finlan
dei, Olavi Mattila, a arătat într-o 
declarație făcută presei că prin în
cheierea cu succes a Conferinței ge- 
neral-europene a fost inaugurat un 
proces care va conduce gradual spre 
întărirea - securității și lărgirea cola
borării dintre țările de pe conti
nentul nostru.

ATENA 6. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Biroul C.C. al 
P.C.G. (interior) a dat publicității o 
declarație în care se subliniază că 
Actul final al Conferinței de la Hel
sinki constituie un mare succes al 
forțelor care luptă pentru destinde
rea internațională și pentru pace.

Grecia, țară europeană, balcanică 
și mediteraneană, va trebui să va
lorifice rezultatele Conferinței gene- 
ral-europene pentru a-și apăra inte
resele naționale și cauza păcii, prin 
întărirea pe mai departe a colabo
rării balcanice, se arată în de
clarație.

_ HELSINKI 6 (Agerpres). — Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, semnat la 
Helsinki de șefii de stat și de gu
verne ai celor 35 de țări participante, 
a fost remis în mod oficial spre 
păstrare guvernului Finlandei.

Sint necesare măsuri în favoarea instaurării 
unei noi ordini economice mondiale 
Cuvîntul secretarului general al UNCTAD la sesiunea 

Consiliului pentru comerj și dezvoltare

GENEVA 6 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva se des
fășoară lucrările celei de-a XV-a se
siuni a Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare, principalul organ al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare. (UNCTAD). 
Consiliul dezbate problemele ce vor 
fi incluse pe agenda celei de-a IV-a 
Conferințe UNCTAD (Nairobi. 1976). 
Vor fi discutate problemele privind : 
interdependența între comerț, finan
țarea dezvoltării și sistemul monetar 
internațional ; comerțul cu produse 
de bază și cu articole manufactura
te ; cooperarea economică între ță
rile în curs de dezvoltare ; negocie
rile comerciale multilaterale ; locul 
și rolul UNCTAD într-o nouă struc
tură a O.N.U. etc. Din partea Romă-'' 
niei, la sesiune participă o delegație 
condusă de ambasadorul Constantin

HANOI:

Ene, țara noastră fiind membră a 
Consiliului pentru comerț și dez
voltare.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de secretarul general al UNCTAD, 
Gamani Corea, care a insistat asupra 
urgenței măsurilor ce trebuie luate 
în actualele condiții, cînd lumea este 
confruntată cu fenomene deosebit de 
grave — inflația, criza economică și 
a sistemului monetar, subdezvoltarea 
etc. — pentru a sprijini progresul ță
rilor lumii a treia și a asigura o 
cooperare mai intensă între toate 
statele. în final, Gamani Corea a 
făcut apel la voința politică a state
lor pentru găsirea de soluții eficien
te în vederea rezolvării acestor pro
bleme și a traducerii în viață a pre
vederilor declarației și programului 
de acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Pregătiri în vederea celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării R. D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o ședință a Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, în cadrul căreia a 
fost audiat raportul guvernamental 
privind organizarea sărbătoririi ce
lei de-a XXX-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Vietnam. 
Cu același prilej, Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale a adop
tat o hotărîre privind decorarea a 
257 de colective de muncă fruntașe, 
precum și a unor persoane, pentru 
rezultatele obținute în activitatea 
lor. De asemenea, în legătură cu 
aniversarea,, Comitetul Permanent a 
anunțat o amnistie parțială.

NAȚIUNILE UNITE. — Conducă
torii delegațiilor Guvernului Re

publicii Democrate Vietnam și Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
chemat Consiliul de Securitate să 
examineze în timpul cel mai scurt 
cererile oficiale ale R.D.V. și G.R.P. 
al R.V.S.-, adresate secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
prin care solicită primirea lor în 
rindul țărilor membre ale O.N.U. 
Chemarea a fost lansată în cadrul 
primei conferințe de presă pe care 
șefii celor două delegații au organi
zat-o după sosirea lor la Națiunile 
Unite. Majoritatea țărilor, se arată 
în declarația comună a celor două 
delegații difuzată presei, sprijină pri
mirea R.D. Vietnam și a Republicii 
Vietnamului de Sud în Organizația 
Națiunilor Unite.

Deschiderea primului Congres al învățătorilor 
și profesorilor din statele în curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — La Acapulco (Mexic) au 
început lucrările primului Congres 
al învățătorilor și profesorilor din 
țările lumii a treia, la care partici
pă reprezentanți din 120 de țări din 
Africa, Asia și America Latină. Vor 
fi dezbătute teme privind educația 
și dezvoltarea economico-socială ; 
educația și cultura ; educația și so
lidaritatea internațională.

Inaugurînd lucrările, secretarul 
Președinției mexicane, Hugo Cer
vantes del Rio, s-a pronunțat în fa
voarea stabilirii unor vaste programe 
de educație, menționînd necesitatea 
ca țările în curs de dezvoltare să or
ganizeze reuniuni anuale pentru eva
luarea progreselor înregistrate în do
meniul învățămîntului.

A luat apoi cuvîntul directorul 
general al UNESCO, Amadou Mahtar

M’Bow, care a adresat participanți- 
lor apelul de a milita pentru realiza
rea unor prefaceri sociale bazate pe 
suveranitate națională, cooperare și 
solidaritate internațională. Eviden
țiind faptul că în lume există astăzi 
750 milioane de analfabeți, din care 
95 la sută în statele in curs de dez
voltare, el a apreciat că există totuși 
mijloacele necesare pentru eradica
rea acestei plăgi sociale. Directorul 
general al UNESCO a precizat că 
statele în curs de dezvoltare trebuie 
să elaboreze o serie de programe, 
susceptibile să revalorifice patrimo
niul lor spiritual și cultural, subli
niind că importanța actualelor lu
crări rezidă tocmai în instituirea 
unor baze solide pentru transformări 
în sistemul educațional al țărilor 
lumii a treia care să răspundă pro
priilor necesități.

„Trebuie să fim fermi in lupta 
pentru interzicerea armelor nucleare"

„Declarația păcii", adoptată la manifestările de la Hiroșima
TOKIO 6 — Corespondentul Ager

pres transmite : Hiroșima a co
memorat, miercuri, 30 de ani 
de la bombardamentul atomic in 
care și-au pierdut viața 200 000 de 
oameni. Peste 40 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferitelor or
ganizații antinucleare japoneze și ai 
orașului Nagasaki, au participat la 
manifestările comemorative din Par
cul memorial al păcii. La ora 8,15 — 
cînd, în ziua de 6 august 1945, asu
pra Hiroșimei a căzut bomba atomi
că — a fost păstrat un moment de 
reculegere în memoria victimelor.

Primarul orașului Hiroșima. Ta
keshi Araki, a dat citire Declarației 
băbii care. în numele cetățenilor 
orașului; condamnă cursa înarmărilor 
nucleare și cheamă la acțiuni pentru 
interzicerea armelor nucleare, pen
tru pace. „Toți oamenii trebuie să 
înțeleagă — se spune în declarație 
— că trăim ne același pămînt, îm
părtășim destinul aceleiași comuni
tăți și, trebuie să fim fermi în, lunta 
pentru interzicerea ■ tuturor armelor

nucleare". Declarația exprimă hotă- 
rîrea cetățenilor Hiroșimei de a lup
ta pentru încetarea cursei înarmări
lor nucleare, care ar putea duce la 
anihilarea omenirii.

★
In aceeași zi, la Hiroșima au con

tinuat lucrările celei de-a XXI-a 
Conferințe internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez împo
triva bombelor atomice și cu hidro
gen — Gensuikyo.

în cuvîntarea rostită la ședința de 
marți a Conferinței Gensuikyo, Ka- 
mejiro Senaga, vicepreședinte* al 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia, a subliniat că po
poarele lumii cer interzicerea arme
lor nucleare și prevenirea unui 
război nuclear. „Devine și mai ur
gentă pentru noi necesitatea de a 
impulsiona mișcarea in vederea rea
lizării sarcinii scelei mai importante 
— interzicerea completă a armelor 
nucleare", a arătat vorbitorul.

în Camera Reprezentanților

Proiect de lege vîzînd abolirea embargoului
asupra comerțului și 

ale S. U. A.
WASHINGTON 6. — Coresponden

tul nostru transmite : Făcîndu-se 
ecoul unui mare număr de membri 
ai forului legislativ federal, congres
manul Jonathan Bingham a introdus 
in Camera Reprezentanților un pro
iect de lege vizînd abolirea embar
goului asupra comerțului și relațiilor 
economice ale S.U.A. cu Cuba.

Salutînd hotărîrea administrației 
de a se alătura majorității țărilor la- 
tino-americane in votul O.S.A. pen
tru anularea sancțiunilor contra Cu
bei, J. Bingham a subliniat că S.U.A. 
nu trebuie să se oprească la jumă-

relațiilor economico
cu Cuba

tatea drumului, ci să treacă la aboli
rea embargoului comercial total, im
pus in urmă cu 11 ani împotriva 
Cubei.

La rindul său, congresmanul Wha
len a cerut administrației să ini
țieze, cît mai . curînd posibil,* contacte 
directe cu guvernul Cubei în vederea 
reluării relațiilor .diplomatice, comer
ciale, culturale și tehnico-științifice 
cu această țară, sincronizîndu-și ast
fel politica in această problemă cu a 
majorității statelor continentului la- 
tino-american.

ORIENTUL APROPIAT
© Convorbiri Anwar El-Sadat — Yasser Arafat © Plîngere a 

Libanului adresată membrilor Consiliului de Securitate

CAIRO 6 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El-Sadat, a 
avut la Alexandria convorbiri cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, aflat în
tr-o vizită la Cairo. Au fost exami
nate cu acest prilej, potrivit agenției 
M.E.N., situația din Orientul Apro
piat în lumina mutațiilor care au 
intervenit in ultima vreme,' diverse 
aspecte legate de activitatea ce se 
desfășoară în scopul realizării unui 
nou acord interimar intre Egipt și 
Israel în zona Sinai, precum și si
tuația creată ca urmare a atacurilor 
lansate de forțele armate israeliene 
asupra taberelor palestinene situate 
în sudul Libanului.

Liderul rezistenței palestinene a 
conferit, de asemenea, cu ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Ismail 
Fahmy. Relevînd poziția președin
telui Sadat, ministrul de externe al 
Egiptului a spus că singura cale de

soluționare echitabilă a conflictului 
din Orientul Apropiat constă în rea
lizarea aspirațiilor poporului pales- 
tinean al cărui reprezentant este 
O.E.P. și crearea unui stat pales- 
tinean, arătind totodată că „o so
luție care nu ia în considerare aceste 
elemente nu poate fi viabilă".

BEIRUT. — Libanul a hotărît să 
depună la Națiunile Unite o plîngere 
în legătură cu raidurile întreprinse 
marți de forțele israeliene în partea 
sudică a țării — informează agenția 
France Presse. Ministrul de externe 
al Libanului, Philippe Takla, a de
clarat presei că a cerut reprezentan
tului libanez la O.N.U. să remită 
textul plîngerii membrilor Consiliu
lui de Securitate. Raidurile israeliene 
de marți și din noaptea precedentă, 
a precizat ministrul de externe, au 
provocat moartea a 18 persoane, din
tre care patru ofițeri ai armatei li
baneze.

Ol PRETUIINDtNI
• SĂNĂTATEA Șl FU-

Guvernul american 
a prezentat Congresului, spre 
examinare, cel de-al 9-lea ra
port privind fumatul și sănăta
tea, cerînd să fie autorizat să 
interzică vînzarea de țigări cu 
un conținut ridicat de gudron și 
nicotină. Raportul apreciază ți
gările ca „un grav pericol pen
tru sănătatea publică", reafir- 
mînd că mortalitatea în urma 
unor maladii cardiovasculare 
sau pulmonare este de cîteva 
ori mai ridicată la fumători de- 
cit la nefumători.

• UN LAC DINTR-0 
EXPLOZIE. Lacul Tenghiș, 
nu departe de Țelinograd, lo
calitate în Kazahstan (U.R.S.S.) 
se află in fundul unei uriașe a- 
dîncituri în scoarța Pămîntului, 
care a luat naștere în urma 
ciocnirii cu un planetoid sau a 
exploziei unui meteorit — afir
mă savanții sovietici care c 
cetează structura geologică 
acestei adîncituri. Diamdțf , 
craterului este de aproape CÎO 
kilometri, iar adîncimea «e 
10—12 kilometri. Numeroase 
minerale găsite în zonă sint a- 
semănătoare cu cele găsite în 
zona exploziei altor meteoriți.

NE-

Comunicat 
americano-japonez

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Miercuri s-au încheiat la Washington 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Gerald Ford și primul mi
nistru al Japoniei, Takeo Miki. 
în partea referitoare la proble
mele internaționale, Comunicatul 
comun exprimă preocuparea ce
lor două tgri față de tendința 
actuală de proliferare a armamentu
lui atomic in lume și reafirmă an
gajamentul acestora de a participa 
activ la eforturile pentru împiedica
rea diseminării armelor nucleare. 
Primul ministru japonez a exprimat, 
în această problemă, intenția de a 
face tot ce îi stă în putință pentru 
ca Japonia să ratifice Tratatul pri
vind neproliferarea armelor nucleare.

Abordînd alte probleme internațio
nale. președintele Ford și premierul 
Takeo Miki au exprimat speranța că 
dialogul dintre Nordul și Sudul Co
reei va evolua în vederea reducerii 
tensiunii și a realizării în cele din 
urmă , a reunificării pașnice a țării. 
Interlocutorii și-au exprimat, de ase
menea. încrederea că vor fi înregis
trate progrese concrete în cadrul ac
tualelor eforturi în vederea regle
mentării pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat.

agențiile
La Conferința țărilor ne

aliniate care urmează •sa se tină 
la Lima, între 25 și 29 august, vor 
participa 76 de miniștri — se anunță 
într-un comunicat oficial difuzat la 
Alger. Conferința va examina situa
ția din Orientul Mijlociu. Cipru, A- 
frica australă, precum și probleme 
economice privind țările în curs de 
dezvoltare.

0 reuniune la nivel înalt 
a Algeriei,1'1 Arăbiei Saudite. Brazi
liei. Indiei. Iranului, Venezuelei și 
Zairului, menită să ducă la concer
tarea pozițiilor celor șapte țări în 
vederea unei noi întilniri pregătitoa
re a Conferinței în problemele ener
giei și materiilor prime, va avea loc 
la Geneva, între 9 și 12 august. 
Reuniunea se va desfășura cu ușile 
închise, neprevăzîndu-se publicarea 
unui comunicat la încheierea ei.

Lectorat de limba și literatura română 
la Universitatea din Lima

LIMA 6. — Corespondentul nos
tru transmite : La Universitatea San 
Marcos din Lima — cea mai veche 
instituție de invățămînt superior 
din America de Sud — a avut loc 
deschiderea festivă a unui lectorat 
de limba și literatura română. Lec
toratul a luat ființă pe baza con
venției de colaborare dintre Uni
versitatea San Marcos și Universi
tatea București.

La ceremonialul deschiderii lec
toratului au luat parte dr. Juan de

Dios Guevara, rectorul Universităr 
ții San Marcos, Tauro del Pino, pre
ședintele Asociației scriitorilor din 
Peru, profesori universitari, perso
nalități ale vieții cultural-artistice. 
A participat ambasadorul României 
la Lima, loan Comănescu.

Cu prilejul deschiderii lectoratu
lui de limba și literatura română, 
ambasadorul român a oferit Uni
versității San Marcos 150 de cărți, 
donație a Universității București.

DE LA CORESPONDENTII NOSTRI :
____________ _ ______ ' ____ .' Ț- ■ ■■■■,. _______ ______

atena. 0 inițiativă constructivă
Comitetul elen pentru dezvoltarea 

prieteniei și colaborării interbalcanice
. Cîteva zeci de per

sonalități ale. vie
ții politice, științifi
ce și culturale din 
Republica Elenă, in- 
cluzînd deputați ai 
diferitelor partide, 
fpști membri ai gu
vernului, cadre didac
tice, economiști, ingi
neri, artiști și oameni 
de litere, anunțau, de 
curînd, constituirea la 
Atena a unui „Comi
tet elen pentru dez
voltarea prieteniei și 
colaborării interbalca
nice".

„Credem — subli
niau aceste personali
tăți într-o declarație 
dată publicității — că 
există toate condi
țiile și premisele ca 
prietenia și colabo
rarea interbalcanică să 
se adîncească con
tinuu, să se dezvolte 
în toate sectoarele și 
la toate nivelurile, 
să dobîndească forme 
concrete și variate, 
spre binele tuturor ță
rilor balcanice, și al 
fiecăreia în parte. 
Credem că Balcanii 
pot și trebuie să de
vină un factor puter
nic al păcii europene 
și internaționale, un 
exemplu de colabo
rare pașnică între po
poare cu sisteme so
ciale diferite".

Ne-am adresat cî- 
torva dintre membrii 
comitetului, cu rugă
mintea de a ne 
prezenta modalitățile 
practice de activitate 
pe care le preconi
zează.

„Scopul pe care-1 
urmăririi — ne-a de
clarat domnul Gheor- 
ghios Mylonas, secre
tar general al Uniunii 
de centru „Noile For
te" și deputat din par
tea acestui partid — 
este o apropiere cît 
mai mare cu putință 
între popoarele balca
nice. Factorul sen
timental. psihologic, 
pentru o înțelege
re largă există. în- 
trucît popoarele din 
Balcani, in ciuda vici
situdinilor istoriei, 
s-au simțit totdeauna 
unite. Cred că le
găturile mai strîn- 
se între parlamen
tari. vizitele recipro
ce la toate nivelu
rile și din toate 
domeniile constituie 
căi din cele mai efi
ciente pentru atinge
rea acestui țel. Aș 
dori să-mi exprim, în 
acest Cadru, satisfacția 
fată de relațiile bune 
pe care le avem cu 
România, țară a cărei 
politică atît de con

structivă față de pro
blemele Balcanilor și 
celelalte probleme ale 
lumii o prețuim in 
mod deosebit?".

„Ca om de litere 
— ne-a spus poetul 
Iannis Ritsos — cred 
că un rol deosebit de 
important în dezvolta
rea relațiilor interbal
canice îl va putea 
avea intensificarea 
schimburilor reciproce 
în domeniul culturii, 
care servește în mod 
ideal apropiere'a dintre 
popoarele noastre. Ca 
autor al primei antolo
gii a literaturii româ
ne apărute în Grecia, 
aș vrea să folosesc pri
lejul pentru a transmi
te sentimentele mele 
de călduroasă priete
nie față de poporul 
român, salutul meu 
confraților din Româ
nia".

Doamna Silva Kaity 
Akrita, deputată din 
partea „Mișcării So
cialiste Panelene", a 
subliniat că vede în 
Comitetul pentru dez
voltarea prieteniei și 
colaborării interbal
canice un organism 
de dezbatere și ela
borare a ideilor, care, 
împreună cu orga
nismele similare din 
celelalte țări balca
nice, să pregătească

terenul pentru a faci
lita sarcina guverne
lor.

„Colaborarea inter
balcanică revine astăzi 
în plină actualitate 
ca o posibilitate rea
lă în ce privește 
dezvoltarea relațiilor 
dintre țările acestei 
regiuni în toate do

meniile : politic, eco
nomic, științific, cul
tural, guvernamental, 
al partidelor, institu
țiilor și organizațiilor 
— ne-a declarat, de a- 
semenea, tovarășul 
Iannis Mihalopoulos, 
profesor, membru al 
C.C. al P.C.G. (inte
rior). Există posi
bilități reale ca Bal

canii să se trans
forme nu numai in
tr-o zonă a convie
țuirii și dezvoltării 
pașnice a popoarelor 
respective, dar și în
tr-un factor important 
de prestigiu al păcii 
europene și internațio
nale".

Ion BADEA

paris. Caniculă cu consecințe 
imprevizibile
De două săptămâni 

mercurul continuă să 
urce : 35 de grade la 
umbră la Paris, 36, 37, 
38 in alte orașe ale 
Franței. Castanii din 
grădina Tuilleries ișl 
scutură frunzele, tu
riștii intră imbrăcați 
sub fîntînile de la Tro- 
cadero.

Dar alte fapte, alar
mante, se acumulează: 
două departamente au 
fost declarate „zone 
sinistrate" din cauza 
secetei, timpuri întregi 
de porumb sint com
promise, producția de 
grlu e redusă substan
țial în alțe regiuni, 
municipalitatea din 
Pau rechiziționează 
autocisterne pențru 
alimentarea cu apă 
potabilă.

Din 1873, de tind ân 
Franța se măsoară 
zilnic temperatura, nu 
s-au înregistrat ase
menea călduri. Dacă 
stațiunile balneare, 
ștrandurile și vinză-

torii de răcoritoare își 
dublează beneficiile, 
în schimb agricultorii 
sint îngrijorați, iar 
crescătorii de anima
le sint obligați să fo
losească furajele de 
iarnă.

După calcule esti
mative, se prevede o 
pierdere de trei mi
lioane de tone la re
colta de griu și de un 
milion de tone la cea 
de orz ; consecințele 
secetei ar putea fi' și 
mai grave pentru po
rumb și cartofi. De a- 
semenea, de pe acum 
.se înregistrează în u- 
nele regiuni, unde pa
jiștile au fost pîrjoli- 
te de văpaie, o scăde
re a producției de 
lapte și tendința de 
reducere a șeptelului.

Seceta s-a instalat 
și în alte țări ale 
Europei. O prognoză 
economică apreciază 
scăderea recoltei ce
realiere cu 8,5 la

sută în țările Pieței 
comune și, ca urmare, 
o creștere cu 10 la su
tă a prețului griului. 
Economiștii consideră 
că această curbă va 
afecta costul cărnii si 
al produselor agro- 
alimentare în general, 
iar indirect se va re
percuta asupra celor
lalte bunuri, inclusiv 
industriale. Observa
torii remarcă, totoda
tă, faptul că actuala 
caniculă alimentează 
de pe acum tendința 
de relansare a infla
ției, în ciuda măsurilor 
succesive adoptate de 
guvern pentru stabili
zarea preturilor.

Canicula care urcă 
mercurul în coloane
le termometrelor îm
pinge, în același sens, 
curba, și așa ascen
dentă, a inflației — 
notează, sugestiv, „Le 
Quotidien de Paris".

Paul D1ACONESCU

de presă transmit:
Situația din Comore. Fron- 

tul Național Unit al partidelor de 
opoziție din Arhipelagul Comore, 
care l-a destituit la 3 august pe Ah
med Abdallah din funcția de șef al 
statului, a desemnat un Comitet Re
voluționar pentru a elabora noua 
structură politică a arhipelagului. 
Comitetul, este prezidat de Said Mo
hamed Jaffar, fost președinte al Con
siliului de guvernămînt în intervalul 
iunie-octombrie 1973.

Președintele Irakului, Ah* 
med Hassan Al-Bakr, a primit pe 
ministrul iranian de interne, Jamshid 
Amouzegar, aflat într-o vizită oficia
lă la Bagdad. într-o declarație de 
presă, citată de agenția M.E.N., se 
arată că cele două părți au convenit 
să consolideze și să dezvolte relațiile 
bilaterale.

Președintele Congresului
Național African (C.N.A.) din
Rhodesia, ePisc°pui Abei muzo-

rewa. a sosit ieri la Londra, în ve
derea unor convorbiri cu reprezen
tanți ai Foreign Office-ului asupra 
posibilităților de reglementare paș
nică a problemei rhodesiene.. Potri
vit unui purtător de cuvînt de la 
Whitehall, guvernul britanic inten
ționează să se informeze asupra po
sibilității convocării, în afara terito
riului rhodesian, a unei conferințe a- 
supra viitorului constituțional al 
Rhodesiei. cu participarea reprezen
tanților guvernului de la Salisbury 
și ai Congresului Național African — 
organizația populației majoritare 
africane din Rhodesia.

fi fost abrogată starea
excepțională la Ankara, Istanbul
și Adana, care fusese instituită Ia 
20 iulie 1974, în timpul evenimente
lor din Cipru.

S-a format noul guvern 
militar federal al Nigeriei, 
din care fac parte 25 de comisari (mi
niștri) — transmite agenția Reuter. 
Guvernul este condus de generalul 
Murtala Rufai Mohammed, șeful sta
tului. Portofoliul Ministerului Aface
rilor Externe a fost atribuit colone
lului Joseph Garba.

La Paris n-au apărut 
Ziarele marți, ca urmare a grevei 
tipografilor. în apelul la greva de 
24 de ore, Comitetul intersindical al

cărții pariziene, afiliat la C.G.T. acu
ză „degradarea continuă a situa
ției economice și sociale din in
dustria tipografică", arătind, totodată, 
că există un „plan de suprimare a 
15 000 de posturi în imprimerii".

Cotidianul peruan „La 
Prensa" aPartine> de 'a începu
tul săptămînii, asociației muncitori
lor din industria minieră și din do
meniile pescuitului și telecomunica
țiilor. Este al treilea ziar de mare 
tiraj din Peru care a fost remis de 
autoritățile guvernamentale unor or
ganizații populare.

Camera Populară a Par
lamentului indian a aProbat 
un proiect de lege guvernamental 
privind introducerea unor corective 
în actul asupra reprezentării popu
lare. din anul 1951, care reglemen
tează desfășurarea alegerilor în In
dia. Aceste corective au drept scop 
aducerea de precizări în legătură cu 
unele dintre articolele actului care 
în decursul campaniilor electorale au 
generat interpretări diferite ale con
ținutului lor.

Peste un milion de mun
citori agricoliau ocuPat- în re- 
giunea' Alentejo (Portugalia), întinse 
suprafețe de pămînt, lăsate în pă
răsire de proprietarii lor, relatează 
agenția A.N.I. Pentru exploatarea a- 
cestor (terenuri au fost alese comi
sii ale muncitorilor agricoli care s-au 
angajat să obțină randamente su
perioare.

Comitetul de conciliere 
al Organizației Unității Afri
cane caruia i-a f°st încredințat 
mandatul de a aplana diferendul 
dintre mișcările de eliberare națio
nală din Angola — Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) și Frontul Național pen
tru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) va 
fi constituit foarte curînd — a de
clarat presei William Etejci, secreta
rul general al O.U.A., aflat într-o vi
zită la Nairobi.

Numărul șomerilor din 
R. F. Germania a crescut cu 
peste 33 000 în lună iulie, atingînd 
cifra de 1 035 200, a anunțat președin
tele Oficiului federal al muncii, Jo
sef Stingi. Aceasta reprezintă 4,5 la 
sută din totalul forței de muncă al 
tării.

londra: Plan guvernamental de combatere a șomajului
LONDRA 6 (Agerpres). — Ministrul 

britanic pentru problemele forței de 
muncă, Michael Foot, a prezentat, 
marți, în Camera Comunelor, un 
plan guvernamental pentru rezolva
rea unor dificultăți în acest domeniu, 
în special pentru combaterea șoma
jului. Planul, care urmează să intre 
în vigoare începînd de la 18 august, 
preconizează, între altele, acordarea 
de subvenții întreprinderilor con
fruntate cu dificultăți financiare,

pentru ca acestea să nu recurgă la 
noi concedieri ale salariaților. Sub
vențiile vor fi acordate timp de trei 
luni și pot fi prelungite cu încă trei 
luni. De aceste subvenții, a precizat 
ministrul muncii, nu vor putea însă 
beneficia întreprinderile și firmele 
aflate în pragul falimentului, și nici 
cele care nu respectă prevederile 
programului guvernamental de limi
tare a creșterii salariilor, în scopul 
combaterii inflației, adoptat recent*Prețul petrolului schimbă ierarhia companiilor industriale

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Creșterea prețurilor petrolului din 
ultimii doi ani a determinat răstur
narea ierarhiilor companiilor indus
triale din țările occidentale, produ
când adinei tulburări în mecanismul 
de funcționare al acestora. După cum 
arată agenția France Presse, un caz 
tipic îl constituie compania america
nă „General Motors". Această fir
mă, considerată în ultimii 40 de ani 
cea mai mare din -Statele Unite și 
din lume, a fost detronată, rînd pe 
rînd. de companiile „Exxon" și 
..Royal Dutch Shell", ale căror cifre 
de afaceri au depășit cu mult pe

cea a companiei americane. Astfel, 
cifra de afaceri a lui „General Mo
tors" a scăzut anul trecut la 31,5 mi
liarde dolari față de 35,7 miliarde 
dolari realizați în 1973. Cifra de afa
ceri a companiei „Exxon" a crescut 
însă în perioada 1973—1974 de la 25,7 
la 42 miliarde dolari, iar cea a gru
pului „Royal Dutch Shell" a ajuns 
la 33 miliarde dolari. „General Mo
tors" nu constituie unicul caz. O 
deteriorare simțitoare a poziției a 
cunoscut în ultima vreme și compa
nia americană „Chrysler", care de 
pe locul patru In S.U.A. a ajuns pe 
locul 11.

• ANTIDOT ÎMPOTRI- 
„MAREELOR

Cercetătorii de la
■

Institutul pentru tehnica texti
lelor din Reutlingen (R.F.G.) au 
realizat o țesătură din fibre sin
tetice, asemănătoare ca aspect 
cu o pinză de sac, care are pro
prietatea de a absorbi petrolul 
aflat în emulsie sau care plu
tește la suprafața apei. Produ
sul poate absorbi pină Ia 90 la 
sută din stratul de petrol, fibra 
chimică din care este realizat 
avînd proprietatea de a respin
ge apa și de a reține celelalte 
substanțe. Specialiștii vest-ger- 
mani apreciază că suprafețe 
mari din această țesătură pot fi 
folosite cu succes pentru ab
sorbția .deșeurilor petroliere ca
re sint deversate în diferite 
zone marine și care amenință 
fauna și flora apelor mării. Un 
astfel de covor uriaș ar putea fi 
folosit cu succes și pentru apă
rarea plajelor împotriva „ma- 
reelor negre", care apar destul 
de frecvent în ultimul timp.

• DE CÎND A ÎNCE
PUT ANGLIA SĂ FIE 
POPULATĂ? Omul pre
istoric a desfășurat în. Marea 
Britanie o intensă activitate, în 
urmă cu o jumătate de milion 
de ani, adică cu cel puțin 
100 000 de ani mai devreme de- 
cît admiteau, pină nu de mult, 
antropologii. La această conclu
zie a ajuns, de curînd, un cer
cetător de la „University Colle
ge" din Londra, în urma exa
minării uneltelor din silex des
coperite într-o carieră modernă 
din Somerset, din sud-vestul 
Angliei. Este vorba de o serie 
de lame foarte ascuțite cu care 
„Homo erectus", precursor al 
lui „Homo sapiens", spinteca vî- 
natul. Specialiștii consideră că 
recenta descoperire este deose
bit de valoroasă pentru comple
xitatea imaginii despre evoluția 
speciei umane în Europa.

•„SINDROMUL ȘO
MAJULUI". Psihiatrul vest- 
berlinez Kurt Donig a descope
rit o nouă variantă de sindrom 
nervos : „sindromul șomajului". 
Omul de știință a reușit să sta
bilească, în urma unor îndelun
gate cercetări, mai multe simp- 
tome ale acestei maladii : tef 
ma de concediere; șocul, depre- 
siunea alternînd cu speranța; 
starea de revoltă, în unele ca
zuri căutarea de soluții re- 
curgînd la alcool ș.a. „Un an de 
șomaj, afirmă Donig, scurtează 
viața omului cu cinci ani". Me
dicul nu pomenește nimic des
pre remediul acestui sindrom, 
deși el este cunoscut : rînduieli 
sociale mai drepte și mai echi
tabile.

• UN URIAȘ NOR DE 
GAZE OTRĂVITE a apărut 
deasupra teritoriilor Dubai și 
Abu-Dhabi din zona Golfului, 
creînd un pericol real pentru 
populația din această zonă. Du
pă cum au stabilit specialiștii, 
acest fenomen s-a produs în 
urma unei puternice explozii la 
una din sondele petroliere din 
Dubai. La cererea autorităților 
din acest emirat, în zona sondei 
a sosit un grup de specialiști 
pentru a stinge incendiul. O 
mare parte a populației a fost 
evacuată, iar activitatea la son
dele învecinate a încetat.

• SUPRAVIEȚUIESC 
DOAR 50 LA SUTĂ. Din 
copiii care se nasc în rezervații
le pentru negri din Republica 
Sud-Africană doar 50 la sută au 
șansa de a atinge vîrsta de cinci 
ani. După cum constată un re
cent raport al Organizației Mon
diale a Sănătății, principala 
cauză a mortalității infantile 
este subalimentarea. Veniturile 
mici și nivelul de trai scăzut 
fac ca populația neagră din 
R.S.A. să fie mult mai expusă 
diferitelor îmbolnăviri decît cea 
albă.

• DUPĂ TREI ANI DE 
AȘTEPTARE, un pescar a- 
mator din R.F.G. a făcut o cap
tură considerată senzațională de 
colegii săi : el a prins un somn 
în vîrstă de 30 de ani, cu o lun
gime de 2,04 metri și cîntărind 
57 de kilograme.
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