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întregul nostru popor este hotărât să dea 
viață angajamentului României, susține pe 
deplin ideile și cerințele edificării securității 
în Europa cuprinse în cuvîntarea Președin
telui Republicii la Conferința de la Helsinki 

Telegrame adresate C. C. a! P. C. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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JUDEȚUL satu-mare a îndeplinitRĂSPUNDERE ȘI ÎNCREDERE 1N PROPRIA CAPACITATE DE CREAȚIE
ori de cite ori decidem achiziționarea din 
străinătate a unei mașini, a unui utilaj;

tot atîta răspundere și ceva mai mult spirit
gospodăresc atunci cînd le punem să producă

Este cunoscut că, pe măsura dez
voltării sale economice, tara noas
tră participă tot mai susținut la 
schimburile economice internațio
nale, asigurînd un comerț exterior 
dinamic, dezvoltînd larg relațiile de 
colaborare cu toate țările, pe baza 
deplinei egalități in drepturi și a- 
vantajului reciproc. Extindem, așa
dar, tot mai mult exportul și ne 
preocupăm intens de onorarea 
exemplară a obligațiilor asumate 
față de partenerii externi și, tot
odată, importăm tot mai multe ma
terii prime principale, materiale, 
unele mașini și utilaje care nu se 
produc in țară, dar sînt absolut ne
cesare economiei. în cuvîntarea 
rostită la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, din 21—22 iulie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu toată claritatea : „Pentru a asi
gura realizarea programului viitor 
trebuie să promovăm un comerț 
exterior echilibrat. Să importăm 
numai ce este strict necesar, fă- 
cînd o economie severă in consu
marea produselor importate și gă
sind mijloace corespunzătoare de 
plată pentru a menține o balanță 
echilibrată".

De bună seamă, acționînd în spi
ritul acestor indicații de o deose- 

^bită importantă principială și prac-

tică. tot mai multe colective de în
treprinderi, specialiști din centrale 
și ministere, sub directa conducere 
a organizațiilor de partid, între
prind o seamă de măsuri menite 
să limiteze la strictul necesar im
portul, să gospodărească cu exi
gență fiecare produs din import.

în același timp se cuvine a fi re
levată ampla acțiune de autouti- 
lare care se desfășoară în între
prinderi în vederea realizării cu 
forțe proprii a unor mașini și uti
laje altădată aduse din import. Bu
năoară. la întreprinderea de trac
toare din Brașov, pentru dotarea 
propriilor sectoare de producție 
s-au executat în ultimii patru ani 
1137 diverse utilaje, din care 81 a- 
gregate de prelucrare prin așchie- 
re, precum și importante instalații și linii . .. .
valoare 
gramul 
dotarea_ ___  _____ _____ ...
în valoare de 103 milioane, lei. rea- 
lizîndu-se astfel importante econo
mii valutare. La rindul lor. chimiș- 
tii de la Combinatul de fire și fi
bre sintetice din Săvinesti. renun- 
țînd la import, au fabricat în a- 
cest cincinal — după proiecte pro
prii — mai multe reactoare de po- 
limerizare, autoclave de fixare, ex- 
tractoare și uscătoare de granule 
poliamidice și alte utilaje.

In contrast cu asemenea preocu-

pentru sectoarele calde. în 
de 262 milioane lei ; pro- 
pe acest an prevede auto- 
cu noi utilaje și instalații

pări demne de remarcat, în alte u- 
nități se manifestă o inadmisibilă 
superficialitate în abordarea deci
ziei de import — recurgîndu-se cu 
ușurință la alternativa ..procurării 
din afară" — sau o totală lipsă de 
răspundere în folosirea mașinilor și 
utilajelor deja importate. Criticînd 
cu asprime asemenea stări de lu
cruri cu, consecințe negative asu
pra dezvoltării economiei noastre, 
secretarul general al partidului a 
trasat sarcina să se acționeze stărui
tor, activ pentru lichidarea lor, in- 
staurîndu-se un spirit de ordine, 
disciplină și înaltă exigentă în gos
podărirea tuturor fondurilor valu
tare.

Iată un prim aspect : s-au procu
rat din import o serie de mașini si 
utilaje care puteau fi fabricate în 
tară. La Combinatul de îngrășă
minte chimice Valea Călugărească 
s-au achiziționat din import, cu 
devize libere, 6 pompe centrifuge 
în valoare de 127 mii lei valută, 
care nu au dat rezultate corespun
zătoare, fiind înlocuite. în scurtă 
vreme, cu pompe produse în tară, 
iar la Centrala de îngrășăminte 
chimice Craiova a fost dat dispo
nibil, imediat după achiziționare, 
un compresor de oxigen în valoare 
de circa 400 000 Iei valută. întrucît, 
între timp, problema îmbunătățiri-
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PLANUL CINCINAL
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

DE CĂTRE BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN DE PARTID
Mult Iubite șl stimate tovarășe 

Nlcolae Ceaușescu,
Este un prilej de , nețărmurită 

bucurie și satisfacție pentru organi
zația de partid a județului Satu- 
Mare și pentru toți locuitorii acestui 
strămoșesc meleag din nord-vestul 
patriei înfloritoare — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — să ne adresăm dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, raportînd îndeplinirea, la 
7 august, a sarcinilor ce ni s-au în

credințat pentru perioada cincinalu
lui 1971—1975.

Meleagurile de legendă ale Săt- 
marului au cunoscut în anii ultimu
lui cincinal o dezvoltare fără pre
cedent. S-au dezvoltat și moderni
zat capacitățile de producție în 
toate unitățile industriale, au apărut 
pe harta economică noi obiective 
importante, care valorifică mai intens 
resursele de muncă și materiale ale 
județului. Pe această bază s-a 
înregistrat un ritm anual de aproa
pe 15 la sută față de 12,1 la sută

cît a fost prevăzut inițial. Producția 
industrială globală crește in acest 
an, în raport cu anul 1970, cu 4 mi
liarde lei.

Deosebit de elocvente sînt și pro
gresele de ordin calitativ ale acestor 
ani. Orientările judicioase date de 
partid s-au materializat în județ 
prin lărgirea continuă a gamei de 
produse, prin sporirea gradului de 
tehnicitate și economicitate a aces-
(Continuare în pag. a V-a)

AUGUST LUNĂ RECORD PE TOATE ȘANTIERELE

CE ÎȘI PROPUN, CE ÎNFĂPTUIESC 
CONSTRUCTORII ÎN ÎNTRECERE

© grăbesc ritmul lucrărilor ® recuperează restanțele ® scurtează 
de punere în funcțiunetermenele

Din diferite colțuri ale țării primim acum — cînd mai sînt doar două 
săptămîni pînă la marea sărbătoare de la 23 August — vești îmbucu
rătoare despre concentrarea amplă de forțe umane, tehnice și_ materiale 
de pe numeroase șantiere, subordonată în întregime intensificării ritmu
lui de execuție a lucrărilor, recuperării restanțelor existente, punerii 
în funcțiune la termen sau chiar mai devreme a noilor investiții — sar
cină deosebit de importantă subliniată la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 
iulie a.c. \

Ca urmare a măsurilor energice adoptate și aplicate în ultimul timp 
de factorii de răspundere din domeniul investițiilor și organele^ și orga
nizațiile de partid, pentru buna organizare a muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru solutionarea problemelor legate de asigurarea 
utilajelor tehnologice și materialelor, pe numeroase șantiere ritmul de 
realizare a lucrărilor s-a accelerat. în multe locuri se lucrează in schim
buri prelungite, chiar și noaptea, demonstrînd elocvent capacitatea de 
mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe șantiere, pu- 
terea lor de dăruire și abnegație pentru a face din august o luna „record 
în realizarea planului de investiții Pe acest an.

în-

au 
e-

Cu 6 luni mai dsvi'eme.
Pe platforma industrială a Slatinei 
se află în construcție uzina mecani
că de utilai metalurgic și piese de 
schimb, obiectiv deosebit de impor-

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru grăbirea punerii în funcțiune a turnătoriei de fontă de la Vulcan—București, constructori de la ICSIM—București fac ultimele verificări la 
tabloul de comandă al ansâmblelor mecanizate Foto : S. Cristian

tant pentru întreprinderile de alu
miniu, deoarece va rezolva proble
ma reducerii importului și asigură
rii pieselor de schimb necesare in
dustriei de profil. Prima dintre ca
pacitățile noii uzine — de 4 000 tone 
piese de schimb pe an — are pla
nificat termenul de punere în func
țiune în trimestrul II 1976. Avînd în 
vedere importanta majoră a acestei 
investiții, cu prilejul vizitei de lucru 
făcute pe platforma industrială a 
Slatinei, la începutul lunii iulie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se acționeze cu fermita
te pentru intrarea în funcțiune a u- 
zinei oină la sfirșitul acestui an.

— îndată după vizita tovarășului 
secretar general al partidului — ne 
spune ing. Petre Sechel, directorul 
tehnic al Centralei industriale de 
metale neferoase Slatina — am a- 
nalizat împreună cu constructorul 
stadiul de execuție al investiției și 
am luat măsuri pentru impulsiona
rea lucrărilor. Angajamentul nostru, 
ca răspuns la sarcina trasată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, este să 
punem în funcțiune unitatea de pie

se de schimb în luna decembrie a.c.
Am vizitat șantierul noului obiec

tiv aflat in apropierea întreprinde
rii de aluminiu. Halele sînt acope
rite. iar acum se lucrează cu for
țe sporite la hidroizolații și la 
chiderile laterale.

Unele dintre mașini și utilaje 
și sosit. Asigurarea integrală a
chipamentelor tehnologice aferente 
noii uzine impune ca și ceilalți fac
tori, și în special Ministerul Indus
triei Metalurgice — titularul de inves
tiții — să-și unească forțele cu cele 
ale beneficiarului și constructorului, să 
acționeze cu promptitudine și maximă 
exigentă pentru soluționarea comple
tă a acestei probleme. De asemenea, 
aluminiștii slătineni fac un apel to
vărășesc. prin intermediul „Scînteii". 
la muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la ..înfrățirea'' Oradea și „U- 
nirea" Cluj-Napoca, pentru devansa
rea termenului de livrare a mași
nilor contractate necesare uzinei de 
utilai metalurgic și piese de schimb. 
Prin rezolvarea operativă a solicită
rilor constructorului și beneficiarului 
privind asigurarea din vreme a u- 
tilajelor necesare montării sînt cer
te posibilități ca noua uzină de pe 
platforma industrială a Slatinei să 
intre în funcțiune cu cel puțin 6 luni 
înainte de termenul planificat. (Emi- 
lian Rouă).

în proporție de 104 la sută, execu- 
tîndu-se suplimentar lucrări în va
loare de 12 milioane lei. întreprin
derea de utilaj chimic din Borzești a 
fost dată în exploatare cu 30 de zile 
mai devreme, potrivit angajamentului 
asumat în chemarea la întrecere. De 
asemenea, ferma nr. 1 din cadrul 
Complexului avicol de la Bacău a în
ceput să funcționeze cu 90 zile îna
inte de termen. Trebuie arătat că 
aceste succese au fost obținute, mai 
ales, pe. seama creșterii productivi
tății muncii, sarcină îndeplinită inte
gral pînă in prezent.

Perspectiva ? Mari concentrări de 
forțe și utilaje în scopul asigurării 
condițiilor cerute de intensificarea 
ritmului lucrărilor la instalația de 
cauciuc poliizoprenic și instalația_ de 
sodă caustică 
zești, Fabrica 
Peste 
cheie, 
lucru 
lungit 
tian Antonescu).

tot, dar 
pentru 
se muncește 
sau în două

electrolitică din Bor
de hîrtie de la Letea. 
în special în locurile- 
lărgirea fronturilor de 

în program pre- 
schimburi. (Cris-

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării PRAHOVA

este adevărat 
poate face 
pămînt, nu", 

exista pămînt 
schimb,

Acolo, de unde a pornit 
chemarea la întrecere. -Ne 
vom onora pe deplin angajamentele 
asumate" — ne spune tov. Ștefan 
Fotescu, director adjunct al Trustu
lui de construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Rezultatele confirmă pe de-a-n- 
tregul acest optimism. Pe șapte luni, 
sarcinile de plan au fost îndeplinite

Tehnologii modeme de 
eXeCUție. PreocuPat de generali
zarea unor tehnici și tehnologii noi 
de execuție, colectivul Trustului de 
izolații pentru lucrări industriale din 
București a reușit, în ultima peri
oadă de timp, să atingă ritmuri de 
lucru record pe platforma siderur
gică de la Tîrgoviște. Astfel, la glisa
rea unui coș de fum înalt de 80 m 
viteza zilnică de lucru a ajuns la o 
cotă maximă : 4 metri. Rezultate Ia 
fel de bune se consemnează și pe 
șantierele întreprinderii de țevi din 
Roman, Combinatului de îngrășă
minte din Arad ș.a. Beneficiile obți
nute pînă în prezent peste plan de
pășesc 2 milioane lei. (A. Cristian).

PENTRU AGRICULTURĂ
Nu

„omul 
numai 
că ar 
neș“. în 
convins încă o dată că atit 
cît valorează omul valo
rează și ogorul. Și că bine 
a spus cine a spus că ham
barul plin se află in vîrful 
plugului. Cît despre zicala 
românilor că „pămîntul 
rodește unde mina mun
cește", ea nu este altceva 
decît traducerea proverbu
lui : „omul sfințește locul".

Vreau să vă povestesc 
despre un om și despre un 
loc. El este unul ca atîția 
alții, și totuși, este el : 
Mișcă T. Costică, nume 
care, din prenume și ini
țiala patronimică, formează 
un verb. Ușor de tradus, 
căci așa i s-a spus dintot- 
deauna : Mișcă-te, Costică! 
Și s-a mișcat, punîndu-i în 
mișcare, adică în acțiune, 
pe toți consătenii lui. 
49 de ani, a avut 
opt frați și surori, 
are o familie cu o mie de 
membri. înalt, vînjos, for
ță călită de biciuirea fur
tunilor vieții, vorbă așeza

ră, clară, răspicată. fără

că 
orice, 

Nici 
„le- 

m-am

Are 
încă 

acum

înflorituri. Erou al Muncii 
Socialiste, iar în sala de 
consiliu a C.A.P. pe care o 
conduce — o adevărată co
lecție de 27 de diplome și 
patru Ordine ale Muncii

Locul — comuna Bucov, 
la o goană de cal de Plo
iești. Loc străvechi, cu 
trecut istoric, cu tradiții 
și cu nepotolită ambiție 
de devenire. în față, Te-

//
Miscă-te,

s-a mișcat

clasa I. Douăzeci și două 
de milioane lei capital 
fructificat din ce-a adus 
la început fiecare coopera
tor, dar mai ales din mun
ca și din priceperea lor.

lea jenul. cu albia Iul haoti
că, dincolo de el cercul 
rafinăriilor de petrol care 
înconjoară orașul alb al 
aurului negru, iar în spa
te podgoriile de la Valea

Călugărească. Despre acești 
oameni, moșneni din pă
rinții părinților lor, adică 
oameni liberi, se spune că, 
la popasul lui Mihai Vi
teazul, care s-a oprit aici 

■ cu intenția de a-și stabili 
o tabără militară pe vatra 
satului la începutul cam
paniei sale transcarpatine, 
i-ar fi răspuns cu curaj 
domnului : „Mărite doam
ne, noi sîntem moșneni, 
oameni slobozi, oșteni cre
dincioși ai Măriei Tale, și 
cum oșteni și oameni slo
bozi vrem să răminem, să
rutăm mina Măriei Tale, 
dar moșia nu ți-o vin
dem... Mare și puternic 
ești, dar dreptatea îți este 
puterea. Și dreptatea este 
să ne Iași nouă ceea ce 
e al nostru. Noi. iobagi 
nu vrem să fim și moș- 
neanul ce se 1 leapădă de 
ogorul său strămoșesc nu 
mai e om, ci rob... Noi 
vom rămîne oameni slo
bozi, cu voia Măriei Tale." 
Și tîrguiala s-a încheiat 
numai după ce Mihai le-a

30 de întreprinderi

industriale au îndeplinit

planul cincinal
PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn

teii", C. Căpraru). Zilele acestea 
încă o unitate industrială impor
tantă din Prahova — rafinăria 
Ploiești Sud — a anunțat îndepli
nirea prevederilor planului cincinal. 
Harnicul colectiv de petroliști, care 

recuperat și pagubele pe care 
avut de pe urma inundației, 
folosirea la parametrii supe- 
a instalațiilor, prin scurta- 

de revizie, va pro- 
sfîrșitul anului, pes- 

actuale ale cincina- 
tone benzine. 61000 

388 000 tone motorină, 
păcură, 144 000 tone 

48 000 tone bitum

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)^

prin 
riori 
rea' timpului 
duce pînă la 
te sarcinile 
lului, 174 000 
tone petrol, 
627 000 tone
uleiuri minerale, 
și 32 000 tone cocs.

Această prestigioasă întreprindere 
este a 30-a din județul Prahova 
care a atins cota finală a actualului 
cincinal. Toate acestea vor da pînă 
la finele anului o producție globală 
de circa 2 miliarde lei.

Boenitorii satelor să grăbească lucrările la cîmp
în această perioadă, în agricultu

ră, deși secerișul griului este pe 
terminate — mai este de strîns re
colta de pe circa 60 000 hectare — 
trebuie executat un mare volum de 
lucrări. Mijloacele mecanice și 
umane trebuie concentrate. în con
tinuare, la recoltarea cerealelor pă
ioase de pe ultimele suprafețe afla
te in județele situate în nordul și 
centrul țării — Covasna, Sibiu, 
Brașov, Cluj și Sălaj — astfel încît 
recoltatul și treierișul să se încheie 
cel mai tîrziu pînă la 15 august. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
eliberării neîntîrziate a terenurilor 
de paie. Or, chiar în unele 
agricole din județele situate 
dul țării, unde recoltarea 
s-a încheiat de mult, pe
există paie în brazde, așa cum au 
rezultat de la combine, sau balo
tate. Este necesar ca. în timpul cel 
mai scurt; toate paiele să fie strîn- 
se, balotate și transportate la depo
zitele de furaje ale unităților agri
cole. încheierea grabnică a acestei 
lucrări se impune și pentru a pu
tea continua în ritm intens arăturile 
de vară, îndeosebi pe acele terenuri 
care urmează să fie însămînțate cu 
cereale de toamnă. Dacă în coope
rativele agricole din județele Con
stanța și Tulcea au fost arate toate

unități 
în su- 
grîului 
miriști

suprafețele prevăzute în plan, în 
județele Dolj, Olt, Teleorman — a- 
mintind numai pe cele in care re
coltatul cerealelor păioase a-a în
cheiat mai devreme — nu au fost 
arate decît suprafețe restrînse. 
Peste tot trebuie să se acționeze 
cu hotărîre pentru ca cea mai mare 
parte din numărul- tractoarelor să 
fie concentrate la arat, astfel încît 
această lucrare să se poată încheia 
pînă la 20 august.

După cum se știe, în unele zone 
ale țării să resimte lipsa apei din 
sol, situație determinată 
porarea puternică și 
mare de apă de către 
porumb, soia, legume —
plină dezvoltare. Din analizele efec
tuate de laboratoarele de speciali-

de eva- 
consumul 
plante — 

aflate în

tate, cele mai accentuate deficite 
de apă din sol au fost constatate în 
județele Mehedinți, Olt, Dolj, Te
leorman, Ilfov, Brăila, Ialomița, 
Constanța, Tulcea, Vrancea. Ploile 
din ultimele zile, destul de restrîn
se de altfel, nu au completat decît 
parțial rezerva de umiditate a te
renurilor agricole. Din datele Cen
tralei de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare rezultă că, în 
unele sisteme de irigații, aplicarea 
udărilor nu se desfășoară cores
punzător. Astfel, din cele 253 000 ha 
planificate a se iriga în perioada 
26 iulie — 2 august s-au făcut 
udări numai pe 210 700 ha. De 
aceea, se impune ca toate sistemele 
de irigații să funcționeze din plin, 
fără întrerupere, lucrîndu-se zi și 
noapte 'la udat.

Autocritica din toamnă
poate costa tone de porumb

Raid-anchetă efectuat în județul Ialomița privind desfășurarea lu
crărilor de irigații.

ÎN PAGINA A III-A

_______  J



PAGINA 2 SC1 NT El A -vineri 8 august 1975

assastaBaoani

r- - - - - - - - - - - - - - - 1

Fruntașii
9

satului

Noutăți și împliniri în viața
localităților

CRONICA EDILITARA PREZENTATA 
DE PRIMARI

Societatea culturală din Stro- 
ești (Argeș) a avut ingenioasa 
inițiativă de a premia în fața 
obștii pe sătenii fruntași în dife- I 
rite sectoare de muncă. Cîteva 
exemple : bătrîna Elisabeta I 
Ciolan (70 de ani) a fost distin
să pentru rezultatele personale 
obținute in creșterea animalelor 
(printre altele, a contractat 
cu statul 3 animale tinere 
și 700 litri de lapte) ; 16 elevi 
au primit premii pentru note i 
mari la învățătură și frumos . 
comportament civic. De aseme
nea, au fost premiate cele mai 
alese costume populare cusute 
de femeile satului. întrecerea I 
continuă.

„Voinicii"
Ne scrie un cetățean din PÎ- i 

teșii.- Intr-o seară, dinspre la- ■ I 
cui din parcul „Ștrand" al ora- | 
șuZui s-au auzit țipete. O mamă 
disperată, aflată pe mal. cerea I 
ajutor : doi băieți și fetița ei se | 
plimbaseră cu barca ; barca se 
răsturnase, băieții se salvaseră, I 
iar fetița dispăruse. Un trecător I 
și doi băiețandri, aflați prin a- I 
propiere, au sărit imbrăcați in 
apa rece ți adinei. Au făcut 
zeci de scufundări — dar nu gă- | 
seau fetița. Au a flat.-o, pini la 
urmă, sub barca răsturnată ! I

Trecătorul se numea Nicolae I 
Lăptărețu. Dar nimeni nu știe • 
cine au fost băieții care s-au ■ 
repezit ca săgeata să salveze I 
fetița. Cum i-or fi chemind ? | 
Lumea le-a spus „voinicii". E 
frumos.

Pentru
curiozitatea
dv.

Cit tutun credeți că fumează I 
bucureștenii ? Noi ne-am intre- • 
bat. și am întrebat apoi la Mi- a 
nisterul Comerțului Interior, de I 
unde ne-a venit un răspuns pe I 
cit de prompt, pe at-ît de exact : 
4 000 de tone pe an. Mai depar- I 
te, calculul l-am făcut singuri : I 
dacă o țigară cintă-rește 10 gra- ’ 
me, înseamnă că In București 1 
ard — în medie pe zi — 11111111 
țigări. Cite bărbații și cite I 
femeile — vă lăsăm să socotiți , 
dumneavoastră.

Cum ‘țot pe dumneavoastră vă | 
lăsăm să socotiți — dacă aveți 
curiozitatea — cită cafea bea un I 
bucureștean, in medie pe zi, ! 
dacă intr-un an Capitala consu- • 
mă 3 000 de tone. ■

Dacă 
aștepți 
cinci luni...

I

I
I
I
I
I
I
I

Cetățeanul Traian Tăbărași, 
din Sinaia, ne roagă să publicăm 
următorul arvunț : „DaCă vi se 
lntimplă să vă calce in casă o 
femeie cu numele Emilia Șer- 
bănescu — și cu o autorizație 
(nr. 4) eliberată la Orțișoaia, ju
dețul Timiș — care vă propune 
să-l comandați jaluzele pentru 
ferestre, să n-aveți încredere. 
Mie mi-a luat 300 lei (contra 
chitanță) in 4 martie, pentru 
a-mi aduce jaluzelele in 15—20 
aprilie. Dar n-am mai văzut-o 
nici pină astăzi".

E bine eă tovarășul Tăbărași 
11 avertizează pe alți cetățeni. 
Dacă-i venea ideea să meargă cu 
aus-numita la postul de miliție 
— atunci, in 4 martie — poate 
era și mai bine.

îl cunoaș
teți?

♦

Băiețelul din fotografie a fost | 
găsit, in ziua de 24 aprilie, ri- I 
tăcind singur pe străzile Con- I 
stanței. Răspunde la numele da 
Marius, are patru ani și jurnă- I 
tate, înălțimea 1,05 m, părul șa- | 
ten, ochii căprui, cu gene negre, 
fața rotundă și nasul in vini. I 
Spune că mama lui se numește I 
Mia — o femeie grasă și brune- I 
tă — iar tatăl său vitreg s-ar . 
numi Vili Emil (ambii din Ti
mișoara). Veniseră la Constanța | 
pentru ca părinții să se anga
jeze undeva. Altceva, băiatul nu 1 
știe.

Cu țoate eforturile făcute, or- " 
ganele de miliție din județele g 
Constanta și Timiș n-au dat de 
urmele părinților nici pină as- | 
tăzi. Cine cunoaște copilul și , 
poate da relații este rugat să J 
ne scrie la redacție, ori să se | 
adreseze celui mai apropiat or- 
gan de miliție.

Rubrică rsdactată de
Gheorqhe M1TRO1
cu sprijinul 1
corespondenților „Scînteli"

1. CU CE REALIZĂRI DEOSEBITE S-A ÎMBOGĂȚIT 
LOCALITATEA DV. ÎN ACTUALUL CINCINAL ?

2. CARE SÎNT PRINCIPALELE OBIECTIVE PE CARE 
LE VEȚI ÎNSCRIE ÎN „ALBUMUL EDIUTAR-GOSPO- 
DĂRESC" ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST?

3. CE PREOCUPĂRI IMEDIATE Șl DE PERSPECTIVĂ 
AVEȚI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITĂȚII ?

Pornind de la întrebările de față, deschidem, începînd cu acest 
număr, o anchetă-serial ce-și propune să prezinte cititorilor o cronică 
a noutăților din viața edilitar-socială — atît de bogată în fapte — a co
munelor, orașelor și municipiilor țării. Cei mai în. măsură s-o prezinte 
sînt primarii înșiși, cei care —■ împreună cu oamenii muncii din loca
litățile respective, cu cetățenii care i-au ales — au scris-o și o scriu 
prin faptele de fiecare zi. Din această pricină le și dăm cuvintul..

0 inimă tinără 
la 600 de ani

PAVEL STOICA, primarul orașu
lui VASLUI : Oraștil nostru se pre
gătește să aniverseze, in luna sep
tembrie, 600 de ani de existență, sub 
semnul unor înnoiri vizibile la tot 
pasul. Mai întîi, Vasluiul are o „ini
mă" industrială care bate din ce în 
ce mai puternic. în prezent, produc
ția sa globală industrială depășește 
de circa 20 de ori pe cea realizată în 
ultimul an al cincinalului anterior ; 
numărul angajaților a crescut și el.

de peste 3 ori, față de perioada 
’65—’70. Edilitar-urbanistic, orașul 
are o nouă înfățișare. Sint numeroa
se construcțiile ce poartă „marca" 
ultimilor cinci ani — peste 5 000 de 
apartamente (practic, un oraș nou, 
cu 15 000 de locuitori), spitalul de 
ațdulți, cu peste 700 de locuri, hotelul 
turistic, poșta, casa de cultură, cine
matograful, 10 000 mp spații comer
ciale etc.

în „albumul edilitar" închinat zi
lei de 23 August avem multe de 
înscris : aproape 650 — din cele 1 000 
de apartamente planificate să fie 
date in folosință anul acesta — se 
vor afla in posesia beneficiarilor ;

alte locuri, pe lingă cele 850 date !n 
folosință, în creșe și grădinițe ; alte 
locuri în căminele pentru nefamiliști, 
al căror număr va ajunge la peste 
1 000. în cinstea zilei de 23 August 
ne vom îndeplini angajamentul a- 
nual de a realiza, prin muncă pa
triotică, obiective edilitar-gospodă- 
rești în valoare de 50 milioane lei 
(extinderea rețelei de apă potabilă 
cu 5 km, modernizări de noi străzi, 
spații de joacă pentru copii, comple
xul sportiv al orașului, microzone 
de agrement pe lingă fiecare între
prindere, amenajarea și întreținerea 
a peste 50 hectare zone și spații 
verzi etc.).

în preocupările noastre imediate 
și de perspectivă se înscriu : intra
rea în funcțiune — cu o lună de zile 
mai devreme — a noilor capacități 
de producție în secțiile de poiistiren 
de la întreprinderea de materiale 
izolante și a turnătoriei de neferoa
se de la întreprinderea de ventila
toare de tip industrial ;• deschiderea 
lucrărilor la noua zonă de locuințe 
din partea de est a orașului, cu peste 
1 000 apartamente ; începerea altor 
construcții sociale, cum ar fi ș’coala 
cu 20 săli de clasă, utilitățile din ca
drul zonei de agrement a orașu
lui etc.

Un plus de forță 
economică 

și de frumusețe
VASILE LADARU. primarul mu

nicipiului DEJ : în actualul cincinal, 
municipiul Dej s-a îmbogățit cu noi 
obiective industriale care au sporit 
forța economică a orașului. Mai con
cret, este vorba, printre altele, de 
fabrica de făinuri proteice, de o sec

Casa de cultură din Vaslui Locuințe noi in municipiul Dej

ție pentru producerea mobilei In ca
drul industriei locale, de fabrica de 
conserve din legume și fructe, de o 
■fabrică de piine și una de lactate. 
Totodată, și-a dublat capacita
tea de producție combinatul de ce
luloză și hirtie, s-au . dezvoltat și 
modernizat minele de sare din Ocna 
Dej și fabrica de produse refractare.

De asemenea, au primit certificat de 
naștere în acest cincinal : o școală 
cu 16 săli de clasă și două cu cile 8 
săli de clasă ; două creșe cu 210 
locuri ; un dispensar ; lungimea re
țelelor de apă a crescut cu 8 km ; 
Srau extins rețelele electrice, de co
municație ; s-a dezvoltat și îmbună
tățit transportul in comun, au fost 
construite peste 1 100 apartamente, 
în „albumul edilitar" de 23 August 
— o realizare deosebită pentru mu
nicipiul nostru : se va da in folosință 
tronsonul stabilit pentru acest an din 
lucrarea de dublare a capacității de 
alimentare cu apă a orașului. Valoa
rea lucrărilor executate prin muncă 
patriotică va atinge 40 milioane lei.

în perspectiva cincinalului 1976— 
1980 sînt prevăzute a fi construite, 
printre altele, o fabrică integrată de 
textile și o unitate „autoservice”, se 
vor dezvolta în continuare capaci
tățile de producție la întreprinderea 
„Refractara", combinatul de celulo
ză si hirtie, fabrica „Bobilna” ; se 
yor Încheia lucrările pentru dublarea

alimentării cu apă a orașului, stația 
de epurare biologică a apei și racor
darea la aceasta a! canalizării mena
jere ; se vor construi și da in folo
sință alte circa 1 200 apartamente 
din fondurile statului și 920 din fon
durile populației, cu sprijinul statu
lui ; se va termina și da în funcțiune 
spitalul cu 430 de locuri, o policli
nică modernă; hotelul, autogara, o 
sală de gimnastică, noi spații în școli 
și 6 000 mp spații comerciale.

„Am făcut un pas 
înainte spre urbanizare11

Gli. MICLOIU, primarul comunei 
MĂNECIU, județul Prahova : _ Co
muna Măneciu, aflată la poalele Ciu- 
cașului, are o populație de peste 
11 000 de locuitori. în acest cincinal 
a făcut un mare pas Înainte spre 
urbanizare, spre cîștigarea dreptului 
de a deveni oraș. Argumente ? Am 
început să avem o industrie proprie 
în dezvoltare — o întreprindere fo
restieră, unități ale industriei locale 
și cooperației meșteșugărești etc. 
Centrul comunei a fost asfaltat pe o 
lungime de 2 km. am Înălțat o nouă 
școală cu 4 săli de clasă, am Intro
dus apa potabilă în satul Pămînteni, 
s-au efectuat lucrări de instalare a

unor conducte de alimentare cu apă 
pe 12 km. Pe teritoriul comunei 
noastre se află și stațiunea „Cheia”. 
Aici s-a înălțat un complex turistic 
cu 100 de locuri, s-au modernizat 
străzi și drumuri de legătură cu co- 
muiia, care însumează circa 25 km. 
în toate aceste realizări sînt. încor
porate mii și mii de ore de muncă 
patriotică efectuate de locuitorii co
munei.

„Albumul" nosțru de. 23 August va 
cuprinde multe, foarte multe ima
gini ale refacerii în urma inundații
lor. Vrem ca pină la 23 August ni
mic să nu mai arate că pe aici au, 
trecut apele. în plus, vom da in fo 
losintă o grădiniță cu 60 de locui 
pentru copiii muncitorilor forestieri.

în noiembrie anul acesta vor în-' , 
cepe lucrările barajului de aducțiu- .. / 
ne de la confluența Teleajenului cu 
Telejenelul, care va asigura apa po
tabilă necesară pentru întreaga co
mună și localitățile din împrejurimi. 
Tot în acest an va începe ■ construc
ția eșalonată a celor 400 de aparta
mente prevăzute în cincinal ; se va 
ridica, de asemenea, o creșă-grădi- 
niță cu 120 locuri. Vom realiza lu
crări de canalizare, asfaltare și mo
dernizare a tuturor străzilor comu
nei pe o lungime de încă 5 km șl 
multe altele, pentru că avem oameni 
harnici și gospodari. i

REȘIȚA

Heșița, cea mai veche vatrâ a siderurgiei românești, cu industria ei de aproape douâ secole, trăiește in prezent o nouă șl clocotitoare tinerețe. Nu a crescut numai cetatea oțelului. Dincolo de zidurile ei, cine a lipsit 
de aici doar răstimp de un cincinal-două este confruntat cu dificultăți de orientare în noile cartiere moderne, pină mai ieri inexistente. în fotografie, de la stingă la dreapta: unul din noile cartiere de locuințe 

dotat cu numeroase edificii social-culturale, cinematograful nou „Dacia", hotelul „Semenic” și marele spital județean , Foto ; S. Cristian

mijlocul oamenilor
Conducerea partidului a subliniat 

In repetate rînduri necesitatea ca 
munca de partid să fie cît mai direct 
legată de activitatea concretă ce se 
desfășoară în economie, cultură, via
ța politico-socială, să fie cît mai te
meinic orientată spre rezolvarea ne
mijlocită a problemelor de zi cu zi 
ale mersului nostru înainte.

Un Îndreptar prețios in această 
direcție II constituie pentru noi do
cumentele recentei Plenare comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, In centrul cărora se află 
preocuparea statornică a partidului 
nostru pentru întărirea spiritului re
voluționar de muncă, ordine și disci
plină fn întreaga viață economică și 
socială, pentru dezvoltarea responsa
bilității tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii in ce privește bunul 
mers al producției, pentru creșterea 
eficientei în. toate domeniile dc activi
tate. în acest scop, plenara a acor
dat o deosebită atenție perfecționă
rii stilului de muncă al organelor și 
organizațiilor de partid, spre a-1 
pune in concordantă cu nevoile și 
cerințele progresului multilateral al 
societății socialiste românești. Așa 
cum a subliniat tovarășul ■ Nicolae 
Ceaușescu, „problemele trebuie solu
ționate nu in birouri, ei jos, Ia fața 
locului, in strinsă legătură cu factorii 
de răspundere, cu masele de oameni 
ai muncii care asigură traducerea in 
viață a sarcinilor !“ în acest con
text. subliniem preocuparea comi
tetului nostru municipal de a analiză 
și rezolva diferite probleme majore 
la fața locului, in organizații.

Dar să recurgem la un exemplu. 
Cînd am stabilit ca temă a analizei 
de la Exploatarea minieră Săsar 
„Preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid pentru Îmbunătățirea 
muncii politico-educative in lumina 
documentelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului", am avut în 
vedere faptul că, în această unitate, 
existau un șir de echipe de mineri 
care nu-și realizau planul de produc
ție. in timp ce altele depuneau efor
turi suplimentare pentru ca exploa
tarea să nu rămină sub plan, neajun
surile pe planul disciplinei reflectin- 
du-se in participarea inegală la rea
lizarea sarcinilor de producție.

Prin discuțiile purtate, membrii bi
roului, care au antrenat în jurul lor 
un larg activ la pregătirea analizei, 
au contribuit la conturarea unor 
puncte de vedere comune cu privire 
la posibilitățile existente in direcția 
îmbunătățirii substanțiale a întregii 
activități politico-educative a orga
nizațiilor de partid de la mină. în a- 
celași țimp, s-au analizat și s-au e- 
videntiât noi rezerve ale creșterii 
productivității.

Pentru ca sarcinile ce s-au des
prins din amintita analiză să fie ne- 
întîrziat îndeplinite, membrii comi
tetului de partid de la exploatarea 
minieră au fost repartizați pe orga

nizații de bază, spre a le sprijini în 
mod direct în efortul de perfecțio
nare a activității ; s-au inițiat ana
lize comune ale comitetului de par
tid și ale comitetului oamenilor 
muncii avind drept obiectiv perfec
ționarea căilor de atragere a colecti
vului Ia valorificarea tuturor resur
selor de minereuri din exploatare, 
în așa fel incit, fără investiții mari, 
să se sporească producția de metale 
neferoase (în cursul acestui cinci
nal, mina Săsar va da o producție 
suplimentară de 25 000 000 lei) ; in 
cadrul cabinetului de științe sociale 
de la mină s-au organizat dezbateri 
cu privire la rolul pe care îl au de 
Îndeplinit șefii de echipe, maiștrii și 
celelalte cadre cu munci de răspun
dere, care, prin conduita și preocu
parea lor în ce privește formarea po
litică, morală și profesională, trebuia

La Baia Mare

să constituie adevărate exemple de a- 
titudine Înaintată, comunistă,

O atentie deosebită acordăm reali
zării planului de investiții. La un mo
ment dat s-a înregistrat o neritmicita- 
te in realizarea construcțiilor, al căror 
volum a crescut considerabil în a- 
cest an. Care erau cauzele ? Biroul 
comitetului municipal de partid a 
considerat că numai o analiză la fața 
locului, bine pregătită, poate oferi 
răspunsul corect. într-adevăr, in 
cursul analizei a reieșit că membrii 
de partid de pe șantierele de con
strucții nu erau repartizați propor
țional în formațiile de lucru ; pri
mirea în partid se făcea cam la în- 
tîmplare, existind o slabă preocu
pare educativă atit față de pregăti
rea celor ce solicitau primirea in 
partid, cit și față de cei care intra
seră de curînd în rindul comuniști
lor. Odată cu măsurile de Îmbunătă
țire a stilului de muncă al organi
zațiilor de partid stabilite cu acest 
prilej, au fost întreprinse și unele 
acțiuni privind perfecționarea acti
vității de pregătire, selecționare și 
creștere a cadrelor in condițiile spe
cifice șantierelor. Că acest ajutor a 
fost rea! și efectiv o demonstrează 
faptul că trustul județean de con- 
strucții-montaj se numără printre 
unitățile care au raportat îndeplini
rea planului cincinal cu mult înain
te de termen, creindu-și posibilitatea 
ca pină laj finele anului să realizeze 
suplimentar un volum de construcții 
in valoare de peste 400 milioane lei.

Aș mai sublinia faptul că. prin 
analiza la fața locului, nu te ur

mărește doar controlul și îndruma
rea organizațiilor de partid, ci, in 
primul rind, antrenarea acestora la 
soluționarea la un nivel mai înalt a 
problemelor. Participarea efectivă a 
activului de partid din unitate — 
alături de membrii biroului muni
cipal și de colectivele alcătuite în a- 
cest scop — la toate fazele pregătirii 
și desfășurării analizei și elaborării 
măsurilor, discuțiile individuale cu 
un număr mare de oameni dau aces
tui instrument de lucru caracterul 
unei adevărate școli a activului de 
partid, de formare a cadrelor.

Nu am vrea să reiasă din cele spu
se pină aici că noi am reușit să na 
însușim un stil de muncă fără nici un 
cusur. Dimpotrivă, apreciem că încă 
n-am reușit să antrenăm la aceste 
acțiuni pe toți membrii biroului co
mitetului municipal de partid, așa 
cum ar fi firesc, că n-am reușit să a- 
profundăm unele teme și să dăm tutu
ror analizelor caracterul și însemnă
tatea unor autentice schimburi de ex
periență. Cum se știe, valoarea anali
zelor la fața locului este conferită, 
în măsură covîrșitoare, de îndeplini
rea riguroasă a măsurilor hotările. 
Considerăm, că numai revenirea în 
organizații, după o anumită vreme, 
spre a se urmări ce s-a înfăptuit, 
este insuficientă. Tocmai de aceea 
preconizăm ca. după analiză, 1—2 
membri ai biroului să rămină o pe
rioadă in organizație spre a ajuta 
efectiv comuniștii la înfăptuirea pro
gramului de măsuri.

Sintem conștienți că trebuie să a- 
ducem continue perfecționări stilu
lui de muncă spre a-i da mai mare 
eficiență, suplețe și dinamism, pen
tru a-1 face în și mai mare măsură 
să corespundă Înaltelor exigențe ex
primate de secretarul general al 
partidului, ridicînd astfel la un ni
vel superior întreaga noastră acti
vitate politică pentru îndeplinirea 
Programului elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului.

Tralan DAROLȚI 
prim-secretar
al Comitetului municipal 
Baia Mare al P.O.R.

Ziarul nostru a scris nu 
o dată despre practica unor 
meseriași din atelierele de 
reparații de a purta clien- 
ții pe drumuri, de a-i ami
na de la o zi la alta cu e- 
xecutarea lucrărilor. Și, de 
fiecare dată, oprindu-ne a- 
supra unor asemenea com
portamente, am subliniat
— și subliniem ’ și acum — 
că la mijloc este vorba, în 
primul rind. de lacune in 
educația unor meseriași, de 
lipsa de respect a acestora 
față de clienți și față de 
cuvintul dat, de atitudinea 
de indisciplină față de nor
mele de muncă, de servire 
a publicului. Totuși, a ne 
opri cu explicațiile aici ar 
însemna să reflectăm doar 
parțial adevărul. Pentru 
că nu toți lucrătorii mani
festă asemenea lipsuri per
sonale și pentru că, dese
ori, la crearea unor astfel 
de situații intervin șl alți 
factori. Iată, bunăoară, ce 
ne-a dezvăluit un raid- 
anchetă Întreprins zilele 
trecute In județul Dolj.

...Sintem la unitatea nr. 
1 — singura din întreg mu
nicipiul Craiova penitru re
parat frigidere, aspiratoare 
de praf și mașini de spă
lat. Numărăm peste 120 de 
aparate, care stau nerepa
rate de 3, 5, 10 zile, altele 
de 30 de zile, unele chiar 
de... 100 de zile și chiar mal 
mult. Din evidentele uni
tății aflăm că alte aproape 
200 de frigidere, care nu 
mai au loc în atelier, stau 
defecte — tot de mal mul
te săptămini și luni de zile
— la domiciliul clienților.

Vădit stingherit de situa
ție, responsabilul unității 
Încearcă să ne explice : -

— Atelierul nu are ca
pacitatea cuvenită pentru 
a satisface cerințele pu
blicului. Nici piesele de 
schimb necesare nu le a- 
vem, dar nici meseriași su- 
ficienți nu sintem. Cinci 
meseriași pentru toate fri
giderele, aspiratoarele și 
mașinile de spălat din În
treaga Craiovă !

La atelierul de reparat 
televizoare din zona gării, 
aceeași situație: multe co
menzi, puțini meseriași, 
termene lungi, dar șl acelea 
nerespectate, clienți purtați 
pe drumuri... La atelierele

. : ■ . • ... -,Ț
nr. 3 și 6 (ambele de tele
vizoare) — idem.

Desigur, în unele cazuri 
aparatele respective nu pot 
fi reparate la vreme pentru 
că lipsesc anumite piese de 
schimb sau datorită unei 
cereri sezoniere peste li-

supunem discuției doar 
una, de majoră importan
ță : dezechilibrul între ce
rerea clienților și capacita
tea unităților de a răspun
de acestor cereri. Pentru o 
mai bună înțelegere a a- 
cestei probleme prezentăm

SERVICIILE PUBLICE —TOT MÂI APROAPE 

DE CERINȚELE PUBLICULUI
I

Frigiderele se topesc 

în ateliere, iar client» 

nădușesc pe drumuri...

Ce înseamnă „vino mîine“ 

la atelierele cooperației din Dolj

mitele obișnuite. Mai sînt și 
alte cauze, dar în rîriduri- 
le de față noi dorim să

următoarea statistică — in 
procente — pe ansamblul 
județului Dolj :

1968 1970 1975

Televizoare aflate In dotarea
populației 100 140 277
Capacitatea atelierelor de re
parat televizoare 100 135 213
Frigidere aflate In dotarea 
populației 100 143 337
Capacitatea atelierelor de re
parat frigidere 100 125 250

După cum se vede, actua
lul decalaj dintre cererea 
și oferta acestor categorii 
de servicii s-a format de-a 
lungul mai multor ani, pe

de o parte datorită crește
rii numărului de aparate 
electrocasnice, iar pe de 
altă parte datorită ter
giversării măsurilor ne

cesare dezvoltării și înzes
trării corespunzătoare a a- 
telierelor de reparații.

în completarea datelor, 
un ultim amănunt : în mai 
bine de jumătate din co
munele județului Dolj nu 
există nici măcar o unita
te de reparat televizoare 
sau alte bunuri de folosin
ță Îndelungată.

Cum explică situația 
factorii de răspundere ?

Ing. Georgcta Sfîrlează, 
vicepreședinte al uniunii 
județene a cooperației meș
teșugărești : „E adevărat, 
s-a cam neglijat pe par
cursul anilor acest sector 
de servicii. Avem însă In 
pregătire un program spe
cial de măsuri imediate ți 
de perspectivă care vizează 
remedierea neajunsurilor 
la această categorie de 
servicii".

Vasile Popescu, <Iire< 
In cadrul întreprinderii ,| 
dețene a cooperației « 
consum : „La noi activi ta-Ț 
tea de întreținere a bunu
rilor electrocasnice s-a. or
ganizat mai serios abia In 
ultimii ani. Nici măcar nu 
avem stabilit un sistem co
respunzător de aprovizio
nare a unităților cu piese 
de schimb (in prezent lu
crătorii procură direct — 
fiecare cum poate — aces
te piese), iar actualul sis
tem de pregătire a meseria
șilor nu ține cont de speci
ficul activității la sate, 
fapt pentru car,e ar trebui 
asigurată încă din școală 
o policalificare a lucrăto
rilor".

Ar fi bine dacă învăță
mintele desprinse din situa
ția semnalată în Dolj — 
unde se impune o interven
ție energică — ar constitui 
obiect de reflecție și pentru 
factorii de răspundere din 
alte județe, ca ^1 pen
tru direcțiile de speciali
tate din UCECOM ți 
CENTROCOOP. Totodată, 
vrem să credem că inten
țiile de a remedia pe viitor 
'asemenea stări de lucruri 
— intenții despre care ni 
s-a vorbit atît în județul 
Dolj, cit și la UCECOM ți 
CENTROCOOP — se vor 
materializa cît mai curînd.

Mihai I ONES CU

NOI MAGAZINE „SUPERCOOP"
Preocupîndu-se stăruitor de ex

tinderea și modernizarea continuă a 
unităților sale de desfacere, coo
perația de consum a construit, in 
ultimul timp, in numeroase locali
tăți din țară, noi magazine de tip 
„supercoop”. IMAGINEA FOTO 
prezintă un aspect exterior al nou
lui magazin tip „supercoop” cu de
numirea „Atlas", construit în co
muna Ovidiu, județul Constanța. 
Supercoopul „Atlas” este una dintre 
unitățile comerciale reprezentative 
ale cooperației de consum, unde se

practică forme moderne de vln- 
zare, cum ar fi autoservirea, expu
nerea deschisă a mărfurilor, accesul 
liber la raft. Magazinul este bine 
aprovizionat cu o gamă diversifica
tă de mărfuri industriale și agro- 
alimentare. Supercoopul „Atlas" 
dispune la partșr de o unitate ali
mentară cu autoservire și un res
taurant, iar la etaj — de unități de 
desfacere pentru încălțăminte, con
fecții, textile, galanterie, articole 
electrotehnice și de menaj.
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întregiși nostru popor este hotărît să dea viață angajamentului României, 
susține pe deplin ideile și cerințele edificării securității în Europa cuprinse 

în cuvîntarea Președintelui Republicii la Conferința de la Helsinki
Alături de întregul nostru popor, 

comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile doljene au trăit mo
mente de înaltă satisfacție și mîn- 
drie patriotică pentru activitatea pro
digioasă, constructivă pe care dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați desfășurat-o la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa — se arată in telegra
ma Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. și consiliului popular jude
țean. Cuvîntarea pe care ați rostit-o 
la acest forum reprezintă o contri
buție remarcabilă la cauza securită
ții și păcii pe continentul nostru și 
în lume, un corolar al vastei și neo
bositei activități desfășurate cu con- 

s Secvență și clarviziune marxistă de 
3 'tidul Comunist Român, de dum- 

voastră personal.
„omuniștii, toți cei ce muncesc și 

țăiesc în județul Dolj își exprimă 
âaziunea lor deplină față de ideile 

expuse de la tribuna Conferinței ge- 
neral-europene și se angajează să 
traducă neabătut în viață hotărîrile 
celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
conștienți că astfel își vor aduce par
tea lor de contribuție la ridicarea 
patriei noastre spre noi culmi ale ci
vilizației și bunăstării, la creșterea 
prestigiului ei pe plan internațional.

în telegrama adresată de Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei 
se arată : Conținutul de idei și pro
punerile valoroase cuprinse în stră
lucita dumneavoastră cuvîntare, ros
tită în cadrul reuniunii de la 
Helsinki, au confirmat din nou 
realismul politicii externe a Parti
dului Comunist Român, contribuția 
activă și consecventă a României so
cialiste la soluționarea problemelor 
majore ale contemporaneității, la e- 
forturile pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Exemplul dumneavoastră de abne
gație și dăruire pentru cauza păcii 
si colaborării între popoare, pentru 
realizarea unei noi ordini politice și 
economice în Europa și în întreaga 
lume constituie un imbold puternic 
în munca noastră de înfăptuire a 
prevederilor Congresului al Xl-lea al 

P.C.R. și ne mobilizează într-o mă
sură și mai mare pentru a da patriei 
cantități sporite de materii prime 
minerale și energetice.

în telegrama Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste se menționează : 

întreaga dumneavoastră participare 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, cuvîntarea de 
înaltă ținută teoretică și clarviziune 
practică constituie o contribuție re
marcabilă la evoluția pozitivă a eve
nimentelor politice contemporane, 
deschizind noi perspective destinde
rii, înțelegerii și colaborării interna
ționale. schimbului de valori mate
riale și cultural-artistice. Sînt acțiuni 
care se înscriu pe linia politicii con
secvente a României socialiste, inspi
rate și promovate direct de neobosita 
dumneavoastră activitate politică, 
privită astăzi cu stimă și respect pe 
toate meridianele planetei noastre.

Ca purtători de cuvînt ai creato
rilor din toate domeniile artei, per- 
miteți-ne să vă transmitem angaja
mentul solemn al celor ce trudesc pe 
tărîmul literaturii, muzicii, artelor 
plastice, teatrului >și cinematografiei, 
de a-și valorifica (întregul talent în 
opere menite să afirme în lume cu
getul și simțirea românească, atașa
mentul sincer și nestrămutat al po
porului nostru fată de idealurile de 
pace, colaborare, respect fată de toa
te națiunile lumii.

Ne exprimăm satisfacția și adeziu
nea deplină pentru poziția expusă 
cu strălucită claritate și în cel mai 
profund spirit constructiv, de la înal
ta tribună a Conferinței de la Hel
sinki — se arată în telegrama Mi
nisterului Industriei Metalurgice.

Asigurîndu-vă, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
tot devotamentul nostru și aprobarea 
deplină față de tot ceea ce întreprin
deți pentru înflorirea României so
cialiste și creșterea prestigiului ei in 
lume și însuflețiți de înaltul dum
neavoastră exemplu, ne angajăm să 
contribuim cu întreaga noastră ener
gie creatoare Ia îndeplinirea exem

plară a sarcinilor ce revin ramurii 
metalurgice la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului.

Prin strălucita cuvîntare rostită de 
la tribuna inaltului forum de la 
Helsinki ați reafirmat, încă o dată, 
gindurile, voința și hotărîrea neclin
tită a partidului și statului nostru, a 
întregului popor — se spune in tele
grama Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Ne exprimăm 
sentimentele noastre profunde, de 

Telegrame adresate C C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

admirație și totală adeziune- față de 
neobosita activitate ce o depuneți 
pentru promovarea intereselor fun
damentale ale poporului român, pen
tru contribuția dumneavoastră per
sonală la instaurarea unor relații noi, 
democratice în lume.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea mă
rețului Program adoptat de Congre
sul al Xl-lea al partidului, pentru 
traducerea în viață a politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru.

Pe deplin conștienți de rolul im
portant al activității de comerț ex
terior și de cooperare economică in
ternațională la transpunerea în viață 
a Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face to
tul pentru continua amplificare a 

schimburilor economice și cooperării 
internaționale a tării noastre cu cele
lalte state — se spune în telegrama 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Ne angajăm ferm de a sprijini pe 
toate căile politica externă a parti
dului și statului nostru pentru creș
terea prestigiului internațional al pa
triei noastre socialiste.

Magistrala cuvîntare pe care ați 
rostit-o în cadrul Conferinței de la 
Helsinki reprezintă o contribuție re

marcabilă la cauza securității, euro
pene — se arată în telegrama Mi
nisterului Energiei Electrice. Ne ex
primăm înalta prețuire și aprobare 
pentru modul în care ați exprimat de 
la tribuna conferinței, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărî
rea României de a contribui la edi
ficarea unei Europe a securității și 
cooperării, a conlucrării prietenești 
si înfloririi tuturor națiunilor, pen
tru o lume din care să fie exclus 
războiul și în care să existe o nouă 
ordine economică si politică.

De la înalta tribună a Conferinței 
de la Helsinki, dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
afirmat încă o dată lumii întregi do
rința de pace și bună înțelegere de 
care este animat poporul român, de- 
monstrînd cu convingere si claritate 
că întreaga politică a partidului și 
statului nostru corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale națiunii noas
tre, cauzei păcii și libertății — se 
scrie în telegrama Ministerului Fi
nanțelor.

într-o telegramă a Ministerului 
Justiției se spune : Lucrătorii Minis
terului Justiției, instanțelor judecă
torești, notariatelor de stat și cole
giilor de avocați vă adresează, din 
adincul inimii lor, cele mai. calde 
mulțumiri și își exprimă sen
timentele lor de îndreptățită 
mîndrie patriotică și de vie satisfac
ție pentru contribuția de seamă pe 
care ați adus-o la întreaga desfășu
rare a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pentru ma
gistrala cuvîntare pe care ați rostit-o 

de la înalta tribună a acestui forum, 
in care ați reafirmat concepția Ro
mâniei despre asigurarea securității 
pe continentul nostru și în întreaga 
lume.

în telegrama Marelui Stat Major 
se menționează : Strălucita cuvîntare 
pe care ați ținut-o la Helsinki, con
vorbirile rodnice pe care le-ați purtat 
cu șefi de state, de partide și de gu
verne au scos în evidentă încă o 
dată munca dumneavoastră neobosi
tă, principialitatea și dăruirea revo
luționară, pasiunea nestrămutată pen
tru binele patriei și al omenirii. In 
această activitate ați fost purtătorul 
gîndurilor și voinței partidului, ale 
statului român, ale fiecărui cetățean 
al României socialiste, militînd ferm 
pentru înfăptuirea marelui deziderat 
al. securității pe continentul european 
și in întreaga lume.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ca, ală

turi de întregul popor, să ne adu
cem contribuția la înfăptuirea istori
cului Program adoptat de Congresul 
al Xl-lea al partidului pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Vom munci cu fer
mitate și pasiune pentru îndeplini
rea întocmai a sarcinilor de răspun
dere ce ne revin în scopul apărării 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui nostru, a independenței, suvera
nității și integrității teritoriale a pa
triei.

în telegrama Uniunii compozitori
lor și muzicologilor se spune: Vă ru
găm să primiți expresia celor mai 
calde sentimente de dragoste, pre
țuire și recunoștință pentru strălu
cita contribuție adusă la desfășura
rea cu succes a lucrărilor Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, pentru istorica cuvîntare ros
tită de la tribuna marelui forum al 
națiunilor de pe continentul nostru! 
pentru întreaga dumneavoastră acti
vitate dedicată triumfului păcii, liber
tății și independenței, progresului și 
înțelegerii între popoare.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, de adeziu
nea noastră nețărmurită la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru și ne angajăm să facem 
totul pentru a cînta cu un patos 
demn de epoca pe care o trăim viața 
de muncă și luptă a contemporanilor, 
marile realizări ale României socia
liste.

în telegrama semnată de Nicolae, 
mitropolitul Ardealului, Teofil, arhi
episcopul Clujului, și Vasile, episco
pul Oradiei, se arată : Credincioșii 
și cletul Bisericii ortodoxe române 
din Mitropolia Ardealului, împreună 
cu ierarhii lor, își exprimă adînca 
lor mulțumire și recunoștință pen
tru modul în care domnia voastră 
ați afirmat cauza dreptății și păcii 
in lume și cauza independenței și 
suveranității fiecărui popor la Con

ferința de la Helsinki. Exprimîn- 
du-ne totalul nostru atașament față 
de modul în care conduceți națiu
nea noastră socialistă pe drumul 
progresului și înălțării ei, vă asigu
răm mult stimate domnule președin
te, că toți credincioșii bisericii noas
tre de pe meleagurile transilvănene, 
în frunte cu ierarhii lor, vor urma 
pilda dumneavoastră de dăruire pa
triotică și vor munci alături de în
tregul nostru popor pentru realizarea 
mărețelor planuri de înaintare a 
României socialiste pe drumul pro
gresului și al fericirii fiilor ei.

Au mai adresat telegrame : Comi
tetul de Stat pentru Prețuri, Tribu
nalul Suprem, Procuratura Republi
cii Socialiste România, Comitetul U- 
niunii ziarișlilor, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Comitetul 
Executiv al Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum, Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
colectivul întreprinderii de autoca
mioane Brașov, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Uniunea artiștilor plastici. 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. Uniunea societăților 
de științe medicale, Comitetul mu
nicipal Tg. Mureș al P.C.R. și con
siliul popular municipal, Comitetul 
municipal Deva al P.C.R., Comitetul 
municipal Petroșani al P.C.R. și con
siliul popular al municipiului, Co
mitetul municipal Sighișoara al 
P.C.R., Comitetul organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist,
Academia Militară, Comandamentul 
artileriei, Comandamentul trupelor 
de pompieri, Regimentul de gardă, 
Comandamentul apărării antiaeriene 
a teritoriului, Comandamentul infan
teriei și tancurilor, Comandamentul 
apărării locale antiaeriene, Șantierul 
naval Galați, Combinatul siderurgic 
Galați, Combinatul chimic Tîrnăveni, 
întreprinderea „Unio“ Satu-Mare, 
alte instituții, întreprinderi și orga
nizații socialiste.

Din aspersoare, apa cade ca o ploaie binefăcătoare peste terenurile însămînțate cu culturi succesive 

Autocritica din toamnă

DISPECERATUL PIBLIC Al COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

„Semânâtoareo“ semnalează: 

„Livrările unor parteneri nu țin pasu 
cu ritmul producției noastre"

poate costa tone de porumb

întreprinderii ,.Semănătoarea" din București — principală unitate pro
ducătoare de mașini agricole — îi revin, de la an la an, sarcini sporite. 
Bunăoară, in 1975, potrivit prevederilor de plan, întreprinderea bucu- 
reșteană trebuie să fabrice, cu aceleași capacități de producție, 415 com
bine „Gloria" în plus față de anul trecut. Deși este vorba de o 
creștere substanțială a producției, totuși, colectivul său de muncă, ana- 
lizînd cu înaltă răspundere rezervele interne, s-a angajat în întrecerea 
socialistă din acest an să realizeze suplimentar, între altele, încă 
15 combine.

— Prevederile de plan și angajamentele au fost îndeplinite lună de 
lună ia toți indicatorii, ne spunea secretarul comitetului de partid, 
Alexandru Lăstun. Trebuie spus însă că, în prezent, ritmul de 
producție nu se situează la nivelul posibilităților reale de care 
dispunem, nivel impus de finalizarea operativă a tuturor comenzilor, 
de satisfacerea rapidă, înainte de termenele contractuale chiar, a cere
rilor unora dintre beneficiarii interni și clienților de peste hotare. Și 
aceasta deoarece ipiele întreprinderi cu care cooperăm nu își respectă 
'n totalitate și la termen obligațiile contractuale. Iată de ce solicităm 
partenerilor noștri de cooperare următoarele :

1. ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN" DIN CÎMPINA: Sâ urgenteze 
livrarea reductoarelor, iar, în continuare, sâ asigure expedierea 
ritmică a acestor repere.

2. ÎNTREPRINDEREA „LAMINORUL" DIN BRĂILA :" Din canti
tățile de laminate contractate, să ne livreze grabnic 18 tone in 
sortimentele specificate de noi.

3. COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI': Solicităm Impul
sionarea livrărilor la tabla mijlocie și groasă în funcție de ne
cesitățile întreprinderii noastre.

4. ÎNTREPRINDEREA „TEHNOMETAL" DIN TIMIȘOARA: Aș
teptăm să lichideze restanțele din trimestrul II la tablele perfo
rate și să urgenteze livrarea cantităților contractate pentru 
luna iulie.

5. COMBINATUL SIDERURGIC DIN REȘIȚA: Să ne expedieze 
cu maximă operativitate 41 tone laminate, În sortimentele soli
citate.

RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE
ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN"

DIN CÎMPINA:

„Am expediat 
reductoarele, vom evita 
orice restanță in viitor11

Radu Frățilă, inginer-șef : „Livră
rile de reductoare pentru întreprin
derea „Semănătoarea" au la noi un 
regim prioritar și sînt urmărite în 
mod special. Precizez însă că din 
cauza inundațiilor citeva zile cup
toarele de tratament n-au putut 
funcționa, iar din import am primit 
cu o întîrziere de 45 de zile plutele 
cauciucate pentru garniturile de e- 
tanșare. Totuși, în luna iulie, co
lectivul întreprinderii a lucrat in 
schimburi prelungite de 12 ore și a 
făcut din duminici zile în haine de 
lucru, căuiînd astfel să onoreze cu 
promptitudine solicitările parteneri
lor de cooperare, să-și aducă o con
tribuție cît mai mare Ia recuperarea 
pagubelor produse de calamitățile 
naturale. în ceea ce privește livra
rea reductoarelor către întreprinde
rea bucureșteană menționez că pină 
la 25 iulie au fost expediate 720 
bucăți. Pentru viitor, ne angajăm să 
respectăm cu strictete termenele con
tractuale și chiar să le devansăm".

ÎNTREPRINDEREA 

„LAMINORUL" DIN BRĂILA: 

„Vom lansa imediat 
în producție laminatele 

solicitate"
Marian Stănescu, inginer-șef : 

„Sîntem hotăriți să venim, cit mai 
repede posibil, in întimpinarea ape
lului adresat de întreprinderea „Se
mănătoarea". în momentul de față 
însă ne lipsesc țaglele necesare fa
bricării laminatelor solicitate de u- 
nitatea bucureșteană. Am luat legă
tura cu Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, care ne-a comunicat că 

are In stoc asemenea materiale și 
ni le va livra in citeva zile, după 
verificările de laborator. Cum vor 
sosi, noi ne angajăm să lansăm ime
diat în producție comanda întreprin
derii bucureștene și să livrăm grabnic 
produsele solicitate de aceasta".

COMBINATUL SIDERURGIC

DIN GALAȚI :

‘ „Contractele vor fi 
onorate în întregime"
Ing. Ștefan Mangu, director co

mercial : „Din cele 1 368 tone tablă 
mijlocie și groasă contractată pentru 
luna iulie cu întreprinderea „Semă
nătoarea" din București am expediat, 
pină la 20 iulie, 618 tone. In legătură 
cu cele 240 tone (solicitate prioritar) 
situația se prezintă astfel : la 24 
iulie am expediat 75 tone din cele 
80 tone tablă (poziția 6 x1 500 x 6 000) 
iar restul de 5 tone a fost livrată in 
aceste zile. Pentru celelalte 160 tone 
(încă trei poziții solicitate prioritar) 
s-au introdus programe de elaborare 
a oțelului începînd cu noaptea de 
22 spre 23 iulie și vom asigura 
expedierea lor în cadrul terme
nului contractual. Alte 510 tone 
tablă laminată la rece s-au laminat 
integral în luna iulie, urmînd să fie 
expediată în primele zile din luna 
august".

ÎNTREPRINDEREA

„TEHNOMETAL"-TIMIȘOARA : 

„Beneficiarul să ne 
asigure materia primă"

Ing. Cornel Dobreanu, director 
adjunct : „Solicitările de tablă perfo
rată ale întreprinderii „Semănătoa
rea" București au la bază o reparti
ție suplimentară emisă la începutul 
acestui an. întreprinderea „Tehno- 
metal“-Timișoara și-a dat acordul 
pentru onorarea lor. deși capacitățile 
de producție erau acoperite prin re

partițiile emise anterior. Ca urmare, 
s-a întocmit un act adițional la con
tractul existent, în care- se stipula 
că tabla va fi asigurată de beneficiar. 
Această situație este cunoscută și de 
Centrala industrială de tractoare și 
mașini agricole-Brașov (CITMA) — 
de care aparține întreprinderea noas
tră și unitatea bucureșteană — care 
a indicat întreprinderii „Semănătoa
rea" să pună la dispoziția „Tehno- 
metalului" tabla necesară pentru per
forare. Au trecut de atunci mai mul
te luni, dar întreprinderea „Semănă
toarea" nu ne-a livrat decît 8 tone 
tablă din cele 160 tone necesare. în 
condițiile in care „Semănătoarea" ne 
asigură în mod ritmic cantitățile co
respunzătoare de tablă, întreprinde
rea „Tehnometal" va putea livra zil
nic 100 garnituri din tablă perforată 
(pentru echiparea combinelor C-12) 
cu un decalaj de 10 zile de la pri
mirea materiei prime". (în legătură 
cu cele semnalate de întreprinderea 
timișoreană am solicitat opinia șefu
lui serviciului aprovizionare al între
prinderii „Semănătoarea". Virgil Ma
rin, care ne-a precizat : „De ani de 
zile, centrala industrială repartizează 
cotele de tablă necesare a fi perfo-

„Dispecerul public" adaugă
Este îmbucurător să constatăm 

că, în cea mai mare parte, răspun
surile furnizorilor la solicitările în
treprinderii „Semănătoarea" sînt 
pozitive. Se dovedește astfel că, a- 
tunci cînd partenerii de cooperare 
sînt receptivi și acționează energic, 
deficientele de moment ce se pot 
ivi pe filiera colaborării dintre 
unele unități economice pot fi ușor 
înlăturate și chiar preîntimpinate, 
în acest sens, merită să evidențiem, 
în primul rînd, colectivul întreprin
derii „Neptun" din Cîmpina, care, 
punind mai presus de orice inte
resele economiei naționale, a reu
șit, în condiții destul de dificile, să 
se încadreze in graficele de livrare 
și. mai mult, a găsit resurse să su
plimenteze livrările către întreprin
derea ..Semănătoarea".

Surprinde însă modul în care se 
desfășoară relațiile de colaborare 
dintre întreprinderea bucureșteană 

rate întreprinderii „Tehnometal". Așa 
s-a procedat și în acest an“).

COMBINATUL SIDERURGIC

DIN REȘIȚA : 

„ Termenele 
vor fi devansate"

Ing. Florea Scăunașu, șeful servi
ciului producție : 1 „Conform ■ contrac
telor perfectate, trebuia să livrăm 
cele două profile de laminate solici
tate de întreprinderea „Semănătoa
rea" pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
a.c. Receptiv la solicitările beneficia
rului, comitetul de partid din combi
natul nostru a analizat însă posibili
tățile de a veni în sprijinul colec
tivului bucureștean prin devansarea 
livrărilor. Ca urmare, s-a și livrat, 
in cursul lunii iulie, 5,2 tone de la
minate (profil 75-18 MOCN-13) și 
s-a introdus — începînd din 25 iulie 
— laminarea cantităților cerute atît 
pentru profilul amintit mai sus, cit 
și pentru profilul laminat 0 60-TMC 
12. Imediat după efectuarea opera
țiilor ce urmează laminării, vom ono
ra solicitările beneficiarului cu mult 
înainte de termenul contractual".

și „Tehnometal" — Timișoara, uni
tăți care aparțin — cum s-a văzut 
— de aceeași centrală industrială. 
Și aceasta cu atît mai mult cu cit 
deficiențele care există pe filiera 
colaborării dintre unitățile amintite 
nu sint și nu au fost greu de re
zolvat-: era suficientă intervenția 
promptă și energică a centralei in
dustriale. Sperăm că dacă nu a fă
cut-o la timpul potrivit, o va face 
acum. După cum la fel de aștep
tată este și intervenția organelor 
și organizațiilor de partid din ca
drul întreprinderii de piese auto 
din Sibiu și întreprinderii de țevi 
din Roman pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor pe. care a- 
ceste unități le au față de între
prinderea „Semănătoarea" din 
București.

Iile ȘTEFAN
și corespondenții „Scinteli" 

în județul Ialomița sint amenajate 
pentru irigat peste 200 000 ha, 
terenuri de pe care pot fi ob
ținute recolte mari și sigure. Se 
cere însă ca udările să fie -executate 
la timp și cu cantitățile prevăzute de 
apă. Cum se desfășoară aceste lu
crări ? Pînă la data de 4 august, din 
cele 77 600 ha cultivate cu porumb, 
udarea I a fost aplicată pe 60 600 ha ; 
la soia, din 19 300 ha — pe 14 000 ha, 
la sfecla de zahăr, din 7 260 ha — pe 
6 200 ha, iar la lucerna — din 24 800 
ha pe 23 000 ha. Udarea a Il-a s-a 
făcut pe numai 30 000 ha porumb, 
9 000 ha soia, 4 900 ha sfeclă de zahăr 
și 15 200 ha cu lucerna. Rezultă că pe 
mari suprafețe amenajate culturile 
n-au fost irigate niciodată, iar udarea 
a Ii-a s-a realizat 
pe suprafețe mici. 
De ce această si
tuație ? Am urmă
rit cum se aplică 
udările pe terenu
rile unităților agri
cole din raza în
treprinderii de ex
ploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare Fetești, 
care cuprinde o suprafață amenaja
tă de circa 74 000 ha.

Ne-am întrebat, în primul rînd, dacă 
plantele găsesc suficientă apă în sol. 
Din analizele efectuate rezultă că, 
în această zonă, deficitul de umidi
tate in sol variază între 700 și 1 300 
mc de apă la hectar. Cu toate acestea, 
mari suprafețe nu au fost udate sau 
nu s-au aplicat cantitățile de apă 
prevăzute. Cauzele acestei situații 
sint multiple.

Condiția esențială pentru intensi
ficarea udărilor o constituie progra
marea suprafețelor pentru irigat in 
funcție de capacitatea proiectată a 
sistemelor. Or, săptămînal, suprafețele 
programate a fi irigate pe terenurile 
servite de întreprindere sint în jur de 
26 000 ha, față de circa 37 000 ha cit 
este capacitatea sistemelor. Progra
marea la irigat a unor suprafețe mai 
mici decit capacitatea sistemelor de
termină ca același teren să nu poată 
fi irigat decît o dată la 25 și chiar 
30 de zile, în loc de 14 zile cit este 
prevăzut, timp în care culturile su
feră de lipsa apei. „Irigarea unor su
prafețe mai mici decit este capacita
tea sistemelor este determinată de 
lipsa unor utilaje — ne spunea tov. 
Gheorghe Popescu, directorul între
prinderii. în primul rind, lipsesc a- 
gregatele de pompare și echipamentele 
mobile de udare aferente din dotarea 
unităților agricole, al căror număr 
este mai mic, comparativ cu prevede
rile regulamentului de exploatare a 
sistemului de irigații. Bunăoară, nu
mai în sistemul de irigații Jegălia, 
unitățile agricole au un deficit de 147 
agregate de aspersiune, ceea ce 

corespunde unei suprafețe de 6 300 ha 
care nu pot fi irigate". Nu este o si
tuație singulară. După cum am fost 
informați, in urma analizei întreprin
se de comitetul județean de partid 
intr-un număr de 72 de unități agri
cole de stat și cooperatiste a reieșit 
un deficit de circa 280 agregate 
de aspersiune față de necesități. Cu- 
noseîndu-se această situație, se im
punea ca organele agricole județene 
să ia din timp măsurile necesare pen
tru punerea în funcțiune a tuturor a- 
gregatelor de aspersiune mai vechi și 
procurarea celor care lipsesc.

Nerealizarea udărilor în concordan
ță cit capacitatea proiectată a siste
melor de irigații este determinată și 
de indisciplina în producție de care 

Sistemele de irigații din județul Ialomița ar putea 
și trebuie să funcționeze din plin

dau dovadă consiliile de conducere 
ale unor cooperative agricole în ceea 
ce privește acceptarea integrală a su
prafețelor programate a se irige de 
către centrele de avertizare a sis
temelor de irigații. Astfel, din supra
fața de 24 500 ha programată de în
treprindere a se iriga în perioada 2—8 
august, unitățile agricole au acceptat 
sâ aplice udări doar pe 21 300 ha. 
Mai ales nu au fost acceptate lucră
rile de irigații la culturile succesive. 
Iată citeva situații. La cooperativa 
agricolă Pietroiu, din 400 ha progra
mate pentru a fi irigate au fost ac
ceptate numai 120 ha ; la Gîldău. din 
150 — numai 50 ha, la Fetești-Oraș, 
din 340 — 50 ha, iar C.A.P. Brînco- 
veni, din 165 ha nu a acceptat să irige 
nimic. Aceeași situație și la coope
rativele agricole Mărculești. Gimbă- 
șani, Cosîmbești și altele. Nu au ne
voie culturile succesive de apă ? 
Dimpotrivă ! La cooperativele agri
cole Fetești-Oraș, Gildău și Pie
troiu am văzut porumbul pen
tru boabe însămințat în cultură suc
cesivă răsărit frumos, dar cu frun
zele răsucite ca foița de țigară, semn 
că plantele sufereau din lipsă de 
umiditate. Președintele cooperativei 
agricole Pietroiu, tov. Vasile Mitrea, 
pe care l-am găsit în cîmp, încerca 
să ne convingă că mai este timp pen
tru irigarea culturilor succesive. O 
asemenea optică — cînd sub ochii 
președintelui plantele se perpelesc 
din lipsa apei — este inadmisibilă. 
Este o obligație elementară ca pe te
renurile irigate culturile succesive și, 
în primul rîr.d. porumbul pentru boa
be și legumele să fie udate ori de 
cite ori este nevoie.

Respectarea programului zilnic de 
udări stabilit este condiționată dc or
ganizarea temeinică a activității în 
fiecare unitate agricolă. Bune rezul
tate au obținut unitățile în care au 
lost organizate echipe mixte, formate 
din cooperatori și mecanizatori, pentru 
executarea lucrărilor in acord global, 
inclusiv a lucrărilor de irigare a cul
turilor. Bunăoară, la C.A.P. Fetești- 
Oraș. mecanizatorii din echipele mix
te răspund de funcționarea agrega
telor de aspersiune ziua și noaptea, 
în timp ce echipe speciale de coope
ratori asigură mutarea aripilor de 
udare din 10 în 10 ore. în alte uni
tăți însă, cum este la C.A.P. Pietroiu, 
deși au fost organizate echipe mixte, 
porumbul și sfecla de zahăr sînt lu

crate tot în acord 
global individual. 
„Acest lucru — re
cunoștea tov, Vla
dimir Palanciuc, in- 
ginerul-șef al coo
perativei — ne cre
ează greutăți la a- 
plicarea udărilor, 
fiindcă se întîrzie 

mult executarea unor lucrări, cum ar 
fi mutarea aripilor de udare. De aceea 
vom generaliza munca în acord glo
bal pe echipă și la culturile prășl- 
toare". :

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a ne referi la o problemă, cu as
pect general : grija pentru efectuarea 
unor udări de calitate. Nu am întîl- 
nit nici măcar o singură aripă de 
udare care să funcționeze perfect. La 
fiecare se găsesc fie aspersoare blo
cate sau sărite, fie că îmbinarea din
tre tronsoane nu este corectă, din 
care cauză scade presiunea apei pe 
conductă. Ca urmare, apa este admi
nistrată neuniform, iar culturile se 
dezvoltă inegal. Iată de ce se impu
ne ca specialiștii din unitățile agri
cole să indrume pe mecanizatori șl 
pe cooperatori să asigure funcționa
rea corectă a tuturor echipamentelor 
de udare.

în perioada care urmează, dată fi
ind nevoia mare a culturilor de apă, 
este necesară intensificarea udărilor în 
toate unitățile agricole din județul Ia
lomița. Pentru aceasta se cere ea 
atît organele agricole județene, cît 
și întreprinderile de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare Fe
tești și Călărași să ia măsuri pentru 
folosirea sistemelor de irigații la ca
pacitatea proiectată, pentru instaura
rea unei discipline riguroase Ia apli
carea udărilor pe toate suprafețele 
programate. în această privință nu 
poate fi vorba de tocmeală. Plantele 
au nevoie de apă și de aceea trebuie 
să se acționeze cu toată fermitatea 
pentru respectarea programelor zil
nice de udări.

Aurel PAPAOIUC
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Poate fi văduvită caricatura do funcțiile 
social- educative proprii satirei?

PROGRAMUL I

Arma vie și eficace a caricaturii 
este torta risului, un adevărat erou 
pozitiv în acțiune. Rîsul este un in
diciu al optimismului unui popor, un 
mijloc artistic de a infringe răul. In 
țara noastră arta caricaturii se bu
cură de o bogată tradiție ; o pleiadă 
de artiști contemporani valoroși, a- 
preciind prin creația lor forța socială 
a satirei, se manifestă în acest sec
tor al creației printr-o exprimare ar
tistică sinceră, directă, deschisă, con
vingătoare. Lucrările lor reconstituie 
cronici în imagini ale momentelor 
celor mai semnificative ale vieții co
tidiene. Căci forța socială a carica
turii — ca a satirei, în general 
— rezidă tocmai în strînsă legă
tură cu societatea, cu viata omeneas
că. în paginile diverselor publicații, • 
în expoziții, acești artiști creionează 
cele mai diverse fenomene și perso
naje. mențiPind trează atenția opi
niei publice.

Caricaturiștil au capacitatea — 
prin notele atît de specifice ale ar
tei lor — de a sesiza contradicțiile 
dintre vechi și nou, dintre cauză și 
efect, scop și mijloace, acțiune și 
rezultate, opunînd fenomenului ri
diculizat înalte idealuri umaniste și 
sociale, făcîndu-ne să rîdem cu 
mijloacele satirei șl umorului, ale 
ironiei sarcastice și glumei. In ca
ricaturi sînt posibile cele mai ui
mitoare exagerări plastice pentru a 
convinge, a accentua o semnificație, 
pentru a declanșa rîsul. Și totuși, de 
ce să nu recunoaștem, sînt și ca
ricaturi în fața cărora rămînem 
indiferenți, căutînd în compoziție un 
sens, un detaliu care să ne ex
plice rațiunea caricaturii șl intenția 
autorului. Astfel de caricaturi nu 
numai că nu au puterea convingerii, 
dar ne arată că artistul nu a înțeles 
esența fenomenului pe care l-a înfă
țișat.

Nu de mult am avut prilejul să-1 
vedem pe caricaturiștil noștri gru
pați în „Salonul umoriștilor". Im
portanța acestui salon a trecut destul 
de puțin observată, poate și din 
cauza că el a fost lipsit de propor
țiile pe care ar fi fost necesar să le

albă. în realitate, motivul esențial 
este că salonul nu a reușit să evi
dențieze așa cum ar fi trebuit func
ția socială a caricaturii, nu a reușit 
să demonstreze deplin valoarea 
caricaturii noastre, faptul că vi
ziunea umoristică este atît socială, 
cit și. în esență, artistică. S-a vădit 
la „Salon" mai mult un efort al de
pășirii limitelor unui desen naiv, do
rința atingerii unui nivel artistic în 
funcție de cerințele genului grafic 
din care face parte, fără ca acest 
efort să fie conjugat cu sporirea 
forței umoristice și satirice, atit de

poate fi posibil așa ceva... ?), 
absurdă, abstractă sau naivă, defor- 
mind și creînd situații fără nici un 
scop ?! A desena Victoria de la Sg- 
motrace sprijinită în cîrje — așa cum 
semnează Helga Unipan — înseamnă 
a disprețul sensurile satirice ale ca
ricaturii ! Cui servește redarea unui 
om care udă o umbrelă sau repre
zentarea unui tren ce va goni pe și
nele de cale ferată așezate și decu
pate ca treptele unei scări ? In ca
ricatura lui Dan Budică din „Fla
căra" un om s-a înecat în chiuveta 
de baie ! !

Însemnări sugerate de „Salonul umoriștilor 
și de paginile de umor ale unor ziare și reviste
solicitate și gustate de publicul 
nostru.

O privire mai atentă asupra si
tuației caricaturii, in general, ne a- 
rată că ea nu este suficient stimu
lată, că se află atît la periferia ac
tivității Uniunii artiștilor plastici, cît 
și la aceea a redacțiilor, a ziarelor 
și revistelor, în general. Absentă sau 
orientată pe făgașul umorului ab
surd, steril, caricatura lipsește prac
tic din arsenalul mijloacelor pe care 
ziarele și revistele (mai ales) ar tre
bui să le folosească în exercitarea 
funcției lor de exprimare a opiniei 
publice, față de tot ceea ce este res
pins de societatea noastră. Rămine 
de neînțeles de ce se renunță la ca
ricatura satirică într-un moment 
cînd sarcinile generale educative se 
pun cu atîta acuitate ?

Situația caricaturii nu este însă 
o problemă de cantitate, ci, în pri
mul rind, de calitate, de eficiență, 
de capacitate de influențare social- 
educativă. In acest context apare 
legitimă întrebarea : de ce unii 
caricaturiști fug de tradițiile mi
litante ale caricaturii și, în spi
ritul unui așa-zis modernism, fac 
o caricatură... fără umor (oare

Desigur, autorii vor susține că 
există un comic al absurdului, al 
răsturnării logicului, ca și al neaștep
tatului. De ce însă să fie exagerate 
trăsături fizice grotești sau să fie 
redate situații absurde în sine și 
să nu fie căutate acele trăsături și 
exagerate acele caractere ce ne re
dau situații, ce descriu fenomene 
avînd o limpede finalitate socială !? 
Eficacitatea unei caricaturi — și tre
buie subliniat încă o dată acest lucru 
— nu depinde numai de ingeniozita
tea și originalitatea simbolurilor, de 
proporțiile exagerării, ci. in primul 
rînd. de legătura ei profundă cu 
viața reală.

Coborînd în abisurile inconștien
tului, unii artiști încearcă să trans
forme rîsul Intr-o formă de auto- 
dispreț. Oamenii caricaturizați devin 
marionete, au rolurile cele mai ab
surde. Iraționalul ce apare în unele 
caricaturi rezultă din coincidente, 
hazard sau ca urmare a tendințe! de 
a abstractiza imaginea, tendință de
venită o „modă" intîrziată în arta 
noastră.

Pe de altă parte, continuăm să in- 
tilnim în publicații caricaturi con
cepute după rețete cunoscute și

prea des repetate, de maniera celor 
ce satirizează leneșii, bețivii, delapi
datorii, birocrații și servilii, care nu 
mai conving din cauză că, urmînd 
clișee gata confecționate, apar atem
porale și neinteresante. Mai putem 
aminti și de caricaturile ce folosesc 
obiecte șocante prin originalitatea 
lor, dar insuficient concludente In 
efectul lor satiric. Louis Aragon 
consideră că obiectul nu poate fi 
doar produsul unui joc, ci și al unei 
atitudini filozofice. In caricatură, 
obiectul poate avea rolul unui per
sonaj activ, esențial, dezvoltînd o 
idee. Așa cum au fost însă prezen
tate obiectele în „Salonul umoriști
lor". raportul dintre obiecte și oa
meni apare inventat și nelocalizat.

Prin tot ce are mai semnificativ și 
remarcabil, caricatura a dovedit că 
este un mijloc activ de investigare și 
cunoaștere a lumii înconjurătoare, a 
naturii umane. Rîsul pe care-1 pro
voacă opera caricaturistului este un 
rîs cu semnificație socială, pentru 
simplul motiv că ideea pe care o re
dă caricaturistul trebuie să fie năs
cută din multiple contradicții și fe
nomene ale realității sociale și nu 
atît din fantezia sa. Fără îndoială 
însă că nu este, automat, caricaturist 
cel care reușește să provoace rîsul. 
Prezența in mijlocul fenomenelor, 
cunoașterea profundă a psihologiei 
oamenilor sînt elemente esențiale, de 
nelipsit din profilul artistic al aces
tor creatori, atît de îndrăgiți de pu
blic.

O unică, dar esențială concluzie aș 
vrea să desprind la încheierea aces
tor rînduri. Caricatura are datoria 
să fie mereu in pas cu actualitatea, 
răspunzînd prin verdictul său Ia pro
blemele contemporaneității. In pa
ginile presei sau în expoziții, oriunde 
își face simțită prezența acidă, ca
ricatura trebuie să pornească de la 
aceste cerințe de ordin social. Numai 
In acest fel ecoul de public pe care 
!1 va avea va fi trainic, cu un ne
dezmințit reflex educativ, iar ea va 
deveni și mai mult o veritabilă și 
puternică manifestare plastică mili
tantă.

Mircea DEAR

1S.00 Emisiune In limba germană.
17.30 Tragerea Loto.
17.40 Campionatele balcanice de

atletism. (Transmisiune di
rectă de la Stadionul Repu
blicii) .

19,05 Invitație la pescuit sportiv 
— reportaj filmat.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România viitorului.
20.40 Film artistic : „Ultima In- 

tîlnire" — producție a stu
diourilor sovietice. Regizor : 
Boris Buneev. In distribuție : 
Vladimir Mensov, Svetlana 
Orlova. Ghenadi Saifulin.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,00 Telex.
17,05 Melodii nemuritoare — emi

siune muzical-coregrafică.
17,25 File de dicționar o Medalion 

Andrzej Wajda a- Filmul 
„Fermecătorii inocenți" In 
regia lui A. Wajda. Cu: Ta
deusz Lomnicki. Sblgniew 
Cybulskl, Krystyna Stjtpul- 
kowska. Roman Polansky.

19,20 1001 de seri.
19,S0 Telejurnal.
30,00 Seară de balet: „Chemare". 

Muzica: Tlberiu Olah. Libre
tul : Klauș Kessler. Interpre
tează ansamblul de balet al 
Teatrului muzical din Bra
șov.

31,05 Pămîntul, avuție națională.
21.40 In dezbaterea adunărilor ge

nerale ale oamenilor muncii.
33,00 Treptele afirmării.
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Expoziția Jănos Bencsik
La 30 de ani. un ar

tist își caută drumul 
care să-1 ducă la lim
pezirea modalităților 
stilistice, astfel incit 
să-și poată exprimă în 
mod cît mai convingă
tor gindurile, să-și 
facă mai bine înțelese 
meditațiile prilejuite 
de înțelesurile desco
perite de el în uni
versul realului. Dese
nele și litografiile pre
zentate de Jănos 
Bencsik la „Căminul 
artei" demonstrează 
preocuparea de a de
păși etapa definirii 
semnului grafic ; ele 
mărturisesc aspirația 
de a aprofunda sensu
rile unor înfățișări 
mai complexe ale lu
mii. Cu un fel de gra
vitate juvenilă, el vrea 
să se rostească asupra 
unor probleme com
plicate. pe care le 
discută cu o seriozita
te care stă bine vîrs- 
tei. Și. cu toate că a- 
luzia livrescă și o 
anume crispare a ex
primării sînt încă evi
dente. se poate desluși 
— lucru vrednic a fi 
remarcat la un artist 
tînăr — dorința de a 
nu lăsa exercițiul 
plastic să se constituie 
într-un scop în sine, 
ci de a-1 subordona 
ideii

Bencsik a prezentat 
acum cîțiva ani (așa 
cum aflăm din cata
logul expoziției) ilus
trații la Divina Come
die. Nu știu dacă de
senele de data aceasta

se pot discuta ca niște 
amintiri ale atmosfe
rei din desenele reali
zate pentru poema 
dantescă. sau dacă el 
a ajuns la marele 
florentin îndemnat de 
propriul temperament. 
Fapt e că o lume a- 
menințătoare te în- 
timpină, in unele ima
gini din expoziție, cu 
planete sumbre, cu

CARNET

ELASTIC
personaje străbătînd 
parcă poteci ce șer
puiesc printre primej
dii. cu scene mitolo
gice reinterpretate 
sarcastic. Predispozi
ția ironică a lui 
Bencsik e ilustrată, de 
pildă. într-un portret 
al lui Algernon, al că
rui creștet e înlocuit 
de un labirint zidit cu 
grijă, astfel incit ieși
rea pare — cel puțin 
la prima vedere — cu 
neputință. Sau de un 
„con al abundenței" 
din care se revarsă 
forme nedeslușite și 
pe care se proiectea
ză silueta unui per
sonaj doborît parcă 
de oboseală.

Mai echilibrate, lu
crările care se înte
meiază pe o ritmare 
mai tranșantă a su
prafețelor albe și ne

gre. dezvăluie dispo
nibilitățile constructi
ve ale artistului. Ben
csik știe să arhitectu- 
reze imaginile în com
poziții articulate co
erent : și. deși ecou
rile expresioniste se 
mai aud încă, el des
coperă virtuțile ordo
natoare ale rațiunii. 
O geometrizare mai 
strictă a suprafeței 
(precum în „Noctur
nă"). sau o viziune 
monumentală proiec
tată mai lapidar (de 
exemplu, în „Călăreț 
II") par să indice so
luțiile cele mai perso
nale ale artistului.

Jănos Bencsik se 
află într-un moment 
de cumpănă. Mi se 
pare că însușirile lui 
plastice, știința în
scrierii compoziției in 
spațiul hîrtiei. energia 
liniei, felul în care 
știe să traseze, cu a- 
plomb. contururile 
constituie o garanție a 
unui punct sigur de 
plecare spre împlini
rea talentului său. Ră- 
mîne doar ca ideile 
sale șă se structureze 
mai limpede, să se 
transmită într-un mod 
mai puțin dator li
vrescului : Bencsik e 
un artist cu adevărat 
Înzestrat și grafica, lui 
va deveni și mai con
vingătoare, pe măsura 
dobîndirii unei viziuni 
mai clare și mai con
centrate.

Dan GRIGORESCU

„CÎNTECUL - 
MUNȚILOR"

Mii de oameni ai muncii din 
județele Hunedoara. Mehedinți, 
Vilcea și Gorj, numeroși turiști 
străini și excursioniști și-au dat 
intilnire miercuri, 6 august, la 
Lainici, într-un pitoresc decor 
natural, luînd parte la manifes
tările cultural-artistice din ca
drul celei de-a 5-a ediții a festi
valului folcloric județean „Cin- 
tecul munților". Pe scena în aer 
liber au evoluat tarafuri, soliști 
vocali și instrumentiști, formații 
de muzică populară ale clubului 
muncitoresc de la I. M. Sadu, 
și ale căminelor culturale din 
comunele Bumbești-Jiu, Runcu, 
Schela și altele. Manifestările 
artistice au constituit, totodată, 
un prilej de verificare a celor 
mai valoroase formații și a ce
lor mai buni interpret, în ve
derea participării la concursul 
„Tinere talente" ce .va avea loc 
in curind la Tirgu-Jiu. (Du
mitru Prună).

„PREZENTE FEMININE 
ÎN ARTĂ PLASTICĂ"

In cadrul manifestărilor cul
tural-artistice prilejuite de Anul 
internațional al femeii, Muzeul 
Banatului din Timișoara găzdu
iește începînd de ieri expoziția

„Prezențe feminine în arta 
plastică românească contempora
nă", organizată cu sprijinul 
Oficiului de expoziții din Bucu
rești. Cele 40 de lucrări de pic
tură și grafică, dintre care mul
te inspirate din viața și activi
tatea femeilor, sint semnate de 
Michaela Eleuteriade, Gabriela
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Drăguț, Vanda Sachelarie, Co
rina Beiu și alte artiste de pres
tigiu din Capitală și din alte 
centre ale țării. La vernisaj au 
participat un mare număr de 
muncitoare, inginere, economiste 
de la întreprinderile „Industria 
Linii". „Bumbacul", „1 Iunie", 
oameni de cultură și artă, 
(Cezar Ioana).

500 MELODII DE JOC
Răspunzînd dorinței de mai 

bună cunoaștere a melodiilor de 
joc din vatra folclorică a Aradu
lui, Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă Arad a editat 
recent o lucrare intitulată „Fol

clor muzical din județul Arad". 
Cele 500 melodii cuprinse in co
lecție, însoțite de notații poli
fonice sint doar o selecție din 
bogatele materiale culese de-a 
lungul a aproape 3 decenii de 
către cunoscutul folclorist ară
dean Ioan T. Florea. După cum 
se subliniază și în cuvîntul in
troductiv, semnat de profesorul 
Tiberiu Alexandru, volumul re
prezintă o noutate în folcloris
tica românească. (Constantin 
Simion).

FESTIVALUL 
DE FOLCLOR 

„CARPAȚI"
între 7 și 10 august a.c., pe 

scenele așezăminteloi- culturale 
din Curtea de Argeș se desfă
șoară prima ediție a festivalului 
de folclor „Carpați", Ansamblu
rile de cîntece și dansuri popu
lare din județele Botoșani, Bra
șov, Brăila, Caraș-Severin, Dîm
bovița, Gorj, Ilfov, Olt, Sălaj, 
Vilcea, Argeș și din municipiul 
București prezintă momente 
ilustrative privind cîntecul, 
jocul și portul popular româ
nesc. în programul festivalului 
sint prevăzute, de asemenea, 
spectacole pe scenele a 20 cămi- 
,ne culturale din comunele jude
țului. (Gh. Cirstea).

„ROMÂNIA-FILM" prezintă pe James Stewart în westernul

OMUL DIN LARAMIE

POPASURI PE MELEAGURI BĂCĂUANE
Priveliștile de o rară frumu

sețe de pe văile Trotușului. Bis
triței și Tazlăului, monumentele 
naturale și istorice de la Tg. 
Ocna. Slănic-Moldova și Oituz, 
noile edificii înălțate în ulti
mul timp atrag în fiecare 
an, pe meleagurile băcăua
ne, un număr tot mai mare 
de turiști. Pentru a le crea 
condiții tot mai bune de 
odihnă și recreere, au fost 
construite hoteluri turistice Ia 
Bacău, Gh. Gheorghiu-Dej, Slă

nic-Moldova, campinguri la Po
iana Sărată, Gherăești etc. Di
rectorul oficiului județean de 
turism, tovarășul Petrică Mol- 
doveanu, ne-a informat că în 
acest an au fost înscrise în pro
gramele turistice aproape 30 de 
noi obiective de mare atracție. 
Am notat dintre acestea hanurile 
de la Poiana Uzului și Măgura, 
dotate cu spatii de cazare, com
plexul turistic de la Lacul 
Belci, parcul dendrologic de la 
Hemeiuș etc. (Gh. Baltă).

Producție a studiourilor americane. Cu : Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy 
O'Donnell. Regia : Anthony Mann,'

Mihai BENIUC:

„Rămine pururi 
vatra"

Căutînd o imagine 
globală a întinsei acti
vități lirice a lui Mi
hai Beniuc, vom re
curge la una dintre 
numeroasele arte poe
tice pe care poetul 
le-a scris. Este cea 
intitulată chiar Arta 
poetică, din volumul 
Mărul de lingă drum. 
Aici, spre finalul său, 
poezia e prezentată 
ca o forță colosală, 
capabilă de inter
venții miraculoase : 
„Fie cit un fulger 
ce despică / Dintr-o 
dată pieptul unui nor ; 
/ Cit un braț ce straș
nic se ridică / Spre 
dușmanii tăi. o drag 
popor !" Se află expri
mată aici credința că, 
in întrupările ei supe
rioare, poezia nu tre
buie să se piardă in
tr-un susur intimist, ci 
să pătrundă in au
zul obștii, modificînd 
mentalități, stîrnind e- 
couri energice. Este 
exprimată o încredere 
totală în forța poeziei.

Doar atunci cînd 
simte și crede că ver
bul său liric este pu
ternic, miraculos de 
puternic, un poet poa
te fi convingător In 
poezia politică. Toc
mai această ipostază o 
ilustrează cu strălu
cire Mihal Beniuc in 
cele mai reprezenta
tive dintre poemele 
sale închinate patriei, 
poporului, partidului. 
Cintînd eroii legendari 
ai trecutului, făcîn- 
dtt-se glasul suferințe
lor vechi ale celor 
mulți, intonînd imnuri 
în cinstea marilor rea
lizări ale prezentului, 
poetul crede în per

manență, cu fervoare, 
în posibilitățile poe
ziei. Poezia sa tinde 
în mod funciar să se 
integreze în realitate, 
să participe la modifi
carea acesteia.

Culegerea de ver
suri, intitulată suges
tiv Kămîne pururi 
vatra (apărută în edi
tura „Albatros"), con
tinuă prin realizări 
memorabile tendin
țele descrise mai sus. 
Se află în aceas
tă irepresibilă încre
dere în puterea re
generatoare a vieții 
unul dintre temeiu
rile adinei ale fi
lozofiei de esență 
populară, pe care poe
tul o exprimă. Poezia 
nu este chemată, spun 
versurile pline de vi
talitate ale lui Mihai 
Beniuc, să celebreze 
trăirile dureroase ale 
cuiva, ea trebuie să 
surprindă nesfîrșlta 
putere de viață a co
lectivității și s-o ex
prime.

Aceasta este calea 
pe care poetul ajunge 
să celebreze patria și 
partidul. Iată cîteva 
versuri dintr-unul din
tre impresionantele 
poeme ale iubirii de 
țară : „Sint anii de lu
mină miliarde / Ai lu
mii, iar ai noștri dacă 
sint / Doar mii de ani, 
cu năvăliri de hoar
de. I De clnd avem 
aici așezămint. II O 
clipă-n veșnicii ! Dar 
e a noastră / Sub za
rea plumburie ori al
bastră. / Pe tărna-n 
singe-ades împurpura
tă. II Iar petecul de 
vatră, cald de spuză. / 
Ne e sărutul cel mai

scump pe buză, 1 
nu-l schimbăm in veci 
pe lumea toată". (Am 
încercat). Și în alte 
poeme, iubirea de pa
trie capătă accentele 
unei emoții covirșitoa- 
re.

Meditînd la sfîrși- 
tul omului individual, 
poetul simte puterea 
infinită a celor din 
mijlocul cărora s-a 
ivit. Elegiile sînt le
gate, în felul, acesta, 
de poeziile patriotice. 
Cîteva poeme dedicate 
partidului întregesc o 
viziune poetică funciar 
încrezătoare în posi
bilitățile nesfîrșite ale 
omului constructor al 
României de mîine : 
„A gonit umbra ^ubt 
stinca inimii mr • I 
Lăsați-o acolo- 
mintată I Subt bat. e 
ritmice ale vietfp 
Zorii au învins an, 
gul, l Stele noi au în
ceput să cugete. / Iar 
mulțumită tie. / 
Partid, / S-a-nscris 
tara mea pe orbita vii
torului. I Anul acesta, 
pentru tine-nfloreste 
liliacul, I Tie-ți ciri
pesc puii proaspăt ie- 
șiti din ouă l Si apele 
se pregătesc mai cu 
avtnt / Să intre-n / 
Turbine." (Te-am cu
noscut).

Volumul de versuri 
al iul Mihai Beniuc 
dovedește în mod
convingător, o dată 
mai mult, că încrede
rea poetului în forța 
poeziei izvorăște din 
credința .nestrămutată 
In puterea infinită a 
poporului român. In 
nemărginita sa dra
goste de patrie.
Voicu BUGARIU

Ion Dodu BÂLAN:

ideal"

(Urmare din pag. I)
consfințit, printr-un act 
domnesc, drepturile și li
bertatea.

Din osui acestor moșneni 
au coborît bucovenii de 
azi. Unul ca Mișcă trebuie 
să fi fost și pîrcălabul care 
l-a „înfruntat" pe domn, 
tot așa de vînjos. drept, 
hotărit și neînduplecat fa
ță de apărarea intereselor 
obștii sale.

Ei însuși „pircălab" al 
comunei în perioada co
operativizării agriculturii, 
a trebuit să se înscrie pri
mul în colectivă, ca să le 
fie celorlalți exemplu. Sînt 
numai 13 ani de atunci. 
Dacă cineva le-ar fi spus 
celor din Bucov unde vor 
ajunge într-un timp atît 
de scurt, sau că gospodă
ria lor comună avea să 
devină lntr-un singur de
ceniu multimilionară, n-ar 
fi fost crezut. Viața însă 
a demonstrat-o. Despre 
acești oameni ar fi de 
scris aici nu doar un repor
taj, ci un adevărat roman. 
Un roman al luptei cu ei 
înșiși, un roman al pro
priei lor deveniri și al 
demnității atinse. Al cău
tărilor de început, al 
trudei continue și al setei 
de afirmare. N-au pornit 
de la cine știe ce, dar și-au 
găsit omul care le trebuia. 
Unul de-ai lor, din sinul 
lor, pe care să-1 creadă și 
să-1 urmeze. Nu era cel 
mai căptușit cu carte, dar 
avea școala vieții. Și ceva 
din ambiția aceea străbu

nă, a oamenilor slobozi, 
moșnenii din Bucov, care 
nu acceptau să fie decit 
ei înșiși. Iar „a fi !“ în 
condițiile socialismului în
semna nu numai a exista, 
ci a tinde spre o adevărată 
condiție umană.

Numai lucrarea pămîn- 
tului pus laolaltă n-a fost 
de-ajuns. Au acoperit cl- 
teva hectare cu sere ter- 
moficate pentru legume 
timpurii. Nici asta nu le-a 
fost de-ajuns și au prăsit 
vite. Au cinci grajduri pli
ne, fiecare cu cite 120 de 
vite mari, grase, lăptoase. 
Vorba brigadierului zo
otehnist Ilie Carabulea, 
om „cu scaun la cap" : 
„Să te uiți ca prigoarea la 
cer 1 A plouat ? N-a plo
uat ? A bătut grindina ? 
Vaca-i la adăpost și, da- 
că-i îngrijită cum trebuie, 
dă. Si venitul vine".

Nu s-au mulțumit doar 
cu atit și s-au pus pe 
crescut orătănii la „scară" 
industrială. Unsprezece mii 
de păsări cu 243 ouă pe 
an de la fiecare găină. Și 
nici asta nu le-a fost de- 
ajuns. Au preluat o fabri
că de cărămidă știind că 
numai arta lor de agricul
tori capabili să facă orice, 
chiar și piatra seacă să ro
dească — și veți vedea mai 
departe că asta nu e vorbă 
de șagă — va repune in 
valoare terenurile degra
date de fostul „patron" al 
fabricii de cărămizi care 
s-a trezit brusc în penurie 
de materie primă. O „afa

cere" de milioane. Și nici 
cu atît nu s-au mulțumit. 
Acum pun pe picioare o 
ciupercărie de o jumătate 
de hectar, adevărată hală 
de industrie modernă care 
îi costă vreo zece milioa
ne, dar vor scoate din ea, 
in următoarele două de
cenii, înzecit. Cît despre

gorie de 62 hectare plan
tată în ultimii cinci ani s-a 
obținut o recoltă de 12 000 
kg struguri. la hectar. To
tul cere muncă, grijă, ni
mic nu ne vine de-a gata 
— ne spune inginerul — 
ba mai trebuie și bani, 
fiecare hectar de pămînt 
smuls de eub asaltul po-

„Mișcă-te, 

Costică!"

rodirea pietrei seci, oricine 
trece pe malul stîng al Te- 
leajenului se poate con
vinge. Prundiș haotic și loc 
de descărcare a deșeurilor 
din demolări, ba chiar și a 
gunoaielor și reziduurilor 
industriale. L-au luat în 
stăpinire. Au înălțat un dig, 
au netezit locul, l-au în
grășat „ca la carte", l-au 
irigat și au plantat viță de 
vie : „82 de hectare de1 pia
tră seacă — ne spune in
ginerul șef al C.A.P.. Ale
xandru Apostol. Pînă în 
1980 vom mai recupera din 
albia rîului Încă pe-atîta. 
Rezultatul î Pe prima pod-

luăril ne costă, că piatra 
seacă și sfărîmăturile din 
demolări nu rodesc doar 
stropindu-le cu apă. Dar 
scoatem ! Facem pămînt ! 
Că adevărata vocație a o- 
mului este nu de a strica 
pămintul, ci de a-1 reda 
vieții, de a-1 face să ro
dească, de a-1 opri de la 
distrugere".

Privesc tinăra podgorie 
și înțeleg că aici, pe stin
gă Teleajenului, se află 
embrionul unei acțiuni de 
covîrșitoare importanță pen
tru noi : regularizarea
cursurilor apelor, stăvili
rea haosului din prundi- 
suri, ciștigarea unor supra

fețe imense care pot fi re
date agriculturii cu un 
randament capabil să de
pășească cu mult efortul 
investițiilor. Și „piatra 
seacă" rodește. Și omul, 
care poate face orice, nu
mai pămînt nu, face pă
mînt !

Am rămas îndelung în 
zilele marilor Inundații de 
la începutul lui iulie pri
vind asaltul apelor turbate 
ale Teleajenului ieșit din 
matcă și lovind neputin
cioase în podgoria înălțată 
din prundiș. Zadarnic. Nici 
un butuc de vie n-a fost 
smuls. Digul inteligenței, 
care salva astfel sute și 
mii de hectare peste care 
ar fi năvălit apele, a re
zistat. Opera cooperatori
lor din Bucov, cei care se 
încăpățînaseră „să facă pă
mînt" și să-i pună oricărei 
turbări a Teleajenului frîu, 
trecuse cel mai greu exa
men. Spre pildă și întru 
continuarea lecției de eco
logie însușită în practică.

Totul aici este pus sub 
semnul acelui om cu ver
bul în nume : Mișcă T. 
Sînt o mie ca el conjugînd 
același verb, care, dintot- 
deauna, la noi, înseamnă 
„a acționa !“ Voinic, în 
floarea virstei, el merge
alături de cei 140 de comu
niști din C.A.P. Bucov,
trăgîndu-i pe toți ceilalți
după ei, la marea sfidare a 
inerției, la scrutarea viito
rului : la adeverirea pro
verbului : „Omul sfințește 
locul". Mișcă T. Costică

vede Bucovul de mîine ur
banizat. De-asta a preluat 
fabrica de cărămidă : se 
gîndește să pună la punct 
o secție de constructori 
care să înalțe case noi, 
conform planului de siste
matizare, clădite pe banii 
cooperativei și date coope
ratorilor pe credit. Ațe 
planuri demne de ambițiile 
moșnenilor slobozi buco- 
veni, din osul cărora des
cinde. Dar și o vorbă : 
„Nu-mi ridic bră’cinarii 
pînă nu ajung la gîrlă !“ 
Măsoară de zece ori, se 
sfătuiește de tot atîtea ori, 
pînă taie. Și taie. Ca un 
croitor de noi peisaje și de 
nouă condiție umană. Aceea 
a demnității și a respectu
lui muncii. Aceea a urmei 
lăsate pe pămînt întru pil
dă urmașilor. Sint o mie 
de cooperatori într-o coope
rativă multimilionară. Au 
tehnica și agrotehnica lor. 
Și un țel, pe care Mișcă T. 
Costică ni-1 divulgă : O 
agroindustrie care să se 
autocompenseze în cazul ca
lamităților naturale, fructi- 
ficînd fiecare palmă de pă
mînt, chiar și sterilul și 
piatra seacă. Căci pămînt 
„leneș" nu există, ci numai 
oameni leneși. Și cit valo
rează omul, valorează și 
ogorul, atunci cînd ham
barul plin se află In vîr- 
ful plugului.

„Mișcă-te, Costică !“ — Și 
pămîntul s-a mișcat ! Dacă 
Dumnezeu l-a creat mai 
lntîi pe Adam, acesta i-a 
fost omul.

Noua carte a lui Ion 
Dodu Bălan. Artă și 
ideal (editura „Emi- 
nescu". 1975). confir
mă datele unui profil 
critic îndeajuns de 
cunoscut : mobilitatea 
dezbaterii, atacarea 
frontală a unor pro
bleme majore din 
cîmpul criticii, anali
ză pertinentă a para
metrilor politico-ideo- 
logici ai „moștenirii 
literare", atenție con
stantă acordată laturii 
educative, etice dar și 
estetice, a creației 
contemporane. Scrii
torul este pentru cri
ticul nostru o „con
știință a cetății", un 
„barometru al conști
inței noastre etice", 
funcție nobilă asuma
tă cu premeditare în
tr-o lume a mu
tațiilor revoluționare. 
Omniprezența cultu
rii, sarcinile ei patrio
tice, modelatoare de 
suflet, constituie preo
cupări importante, că
rora autorul le consa
cră o secție specială in 
recenta sa carte. In 
acest cadru, pe care 
singur și-1 descrie cu 
fixarea exactă a tu
turor reperelor pro
blematice, comenta
riul creației „la zi" 
ocupă un loc prepon
derent. De la scriito
rii consacrat! ai con
temporaneității — Za- 
haria Stancu, Mihai 
Beniuc, Eugen Bar
bu, Horia Lovinescu 
ș.a. — atenția criticu
lui se oprește cu ega
lă pasiune și asupra 
confraților săi de ge
nerație, poeți și cri
tici, eseiști sau isto
rici literari, drama
turgi ori lexicografi.

Perspectiva con
temporană a „lumii

cărților" se sprijină 
continuu, în culegerea 
ultimă a lui I. D. Bă
lan, pe temelia solidă 
a istoricității. Spiritul 
tradiției animă pla
nurile, fundamentea
ză viziunea de an
samblu. De aceea, o 
secțiune precum cea 
intitulată Figuri și 
momente literare pu
ne în deschidere 
și aspectul teoretic, 
principial al chestiu
nii : „Cercetătorului 
de azi al unei opere 
culturale din trecut i 
se cere să se con
frunte cu ea, să o su
pună unei analize 
exigente, atît sub ra
portul valorii estetice 
cit și sub acela al me
sajului ei ideologic".

Acestei nevoi de 
restituire în circuitul 
viu al literaturii a va
lorilor perene, acestei 
ambiții justificate în 
spirit modern a re- 
lecturil operei, acestui 
spirit patriotic de in
tegrare într-un nou 
panteon a tot ceea ce 
e viu în trecutul 
cultural ii răspund 
eseurile consacrate 
lui Gh. Lazăr, E- 
minescu, Blaga, dar 
și unor momente de 
istorie literară (revis
te, curente, atitudini) 
sau scriitorilor „se
cundari", uneori pri
pit ori nedrept consi
derați „minori". Astfel 
se degajă tulburătorul 
portret al principelui 
erudit Dimitrie Can- 
temir sau acela al iro
nicului elegiac Barbu 
Nemțeanu. De la fi
gura proeminentă, 
deschizătoare de largi 
orizonturi într-o cul
tură, la silueta mo
destă a scriitorului- 
ferment, distanța poa

te fi enormă ; terme
nul de legătură e 
căutat însă și procla
mat în spirit istoric, 
tabloul unei literaturi 
fiind înțeles nu prin 
reducție la momente- 
le-virf, ci mai ales 
prin ideea unei soli
darități, a unei con
lucrări care dă între
gului varietatea, cu
loarea și stratificarea 
autentică.

Valoarea, frumosul, 
percepția estetico-is- 
torică a realității sint 
și atributele evocato
rului de peisaje și e- 
pisoade autobiogra
fice care încheie in 
tonalitate lirică peri
plul criticului. De la 
peregrinări prin su
dul Franței, în minus
cula Andorra sau in 
fabuloasa Spanie, gîn- 
dul se întoarce spre 
spațiul de acasă, al 
Orăștiei sau al Cor
nului Viilor, teritorii 
unde mirajul e mai 
puternic, amplificat 
prin amintire și prin 
cufundarea în timp. 
Așa cum într-un ex
celent studiu al înțe
lepciunii noastre pa
remiologice (Abia-n- 
țeîese, pline de-nțe- 
lesuri) coborîm pe 
scara timpului ’ 
tr-un univers sed, 
tor prin forța Cuv. / 
tului, tot astfel ulti
mele pagini ale peri
plului ne invită să-1 
însoțim pe autor în 
căutarea sensurilor 
magice ale unui sin
gur cuvînt : acasă. El 
trasează de fapt ho
tarele unui mesaj, ca
re e și al criticului, și 
al omului Cetății,; și 
al scriitorului îndră
gostit de evocare.

Mircea ZACIU

A. ZAMFIR;

„Marketing - conjunctura 
și prospectarea piețelor internaționale"

Extinderea și diver
sificarea relațiilor eco
nomice ale României 
cu țările lumii, spo
rirea continuă a efi
cienței economice a 
comerțului nostru ex
terior, creșterea com
petitivității mărfurilor 
românești pe piața 
mondială reclamă, in 
mod imperios, desfă
șurarea unei activități 
tot mai perfecționate 
de marketing. In acest 
domeniu, în care lite
ratura de specialitate 
rămine încă datoare la 
noi, iar experiența a- 
cumulată trebuie in
tens dezvoltată, lu
crarea „Marketing, 
conjunctura și pros
pectarea piețelor in
ternaționale" de prof, 
dr. A. Zamfir are va
loarea unui instru
ment științific, de 
lucru pentru specia
liștii din comerțul ex
terior.

Ce este și cum se 
aplică marketingul ? 
Ce înseamnă investi
garea și folosirea opti
mă a conjuncturii in
ternaționale ? Cum se 
asigură organizarea

superioară șl adap
tarea permanentă a 
producției la cerințe
le pieței externe ? 
Care sînt metodele și 
tehnicile de cercetare 
conjuncturală și de 
marketing pentru pro
movarea unor expor
turi tot mai eficiente ? 
Iată doar cîteva din 
întrebările la care lu
crarea amintită își 
propune să ofere răs
punsuri atît din punct 
de vedere teoretic, cît 
și practic. Astfel, sînt 
înfățișate modele de 
analiză a conjuncturii 
piețelor internaționale, 
anchete motivaționale 
și tehnici cantitative 
de marketing, metode 
de previziune pe ter
men scurt și lung. 
Stabilind potențialită- 
țile piețelor, locul 
previzibil in piață al 
principalelor produse 
de export și făcînd 
apel la matematicile 
moderne, cartea ex
pune diverse metode 
de programare și lan
sare a mărfurilor în 
comerțul internațional, 
politicile de promova
re specifice, precum și

strategiile și tacticile 
diferite de prețuri fo
losite de alte țări în 
relațiile internaționale.

In același timp, auto
rul înfățișează aplica
ții privind cercetarea 
pieței și metode de 
prognoză specifice, 
precum și studii con
crete de conjunctură 
referitoare la principa
lele piețe internaționa
le de mărfuri care in
teresează comerțul ex
terior al României 
(mașini și instalații, 
produse metalurgice și 
chimice, lemn, textile, 
alimente ș.a.). De a- 
ceste aplicații pot be
neficia, în mod spe
cial, cei care lucrează 
efectiv în domeniul 
schimburilor economi
ce externe. De aceea, 
cartea — dincolo de 
valoarea sa didactică, 
pentru pregătirea ca
drelor de specialitate 
— demonstrează calită
țile unui veritabil ghid 
pentru uzul celor ce 
lucrează în domeniul 
comerțului exterior al 
țării noastre.

S. E. .

I
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Tovarășei academician
dr. mg. Elena Ceausescu i s-a conferit 

titlul de profesor universitar 
extraordinar al Universității 

Naționale Autonome din Mexic

JUDEȚUL SATU-MARE Cronica zilei
A ÎNDEPLINIT PIANUL CINCINAL

(Urmare din pag. I)

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. directorul general al In
stitutului central de cercetări chimi
ce, a primit, joi după-amiază, in sta
țiunea Neptun, pe profesor doctor 
Guillermo Soberon Acevedo, rectorul 
Universității Naționale Autonome 
din Mexic, împreună cu soția, pro
fesor doctor Socorro Charez de So
beron.

La întrevedere au participat tova
rășii loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, și George Ciucu, rectorul U- 
niversității din București.

în acest cadru, a avut loc solem
nitatea înmînării tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu 

îiplomei prin care i se conferă 
il de profesor universitar ex-

«ordinar al Universității Naționale 
itonome din Mexic.
în alocuțiunea rostită cu acest pri

lej. rectorul Guillermo Soberon Ace
vedo a arătat că îi revine plăcuta 
misiune de a ruga pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să primească,titlul de pro
fesor universitar extraordinar al U- 
niversitătii Naționale Autonome din 
Mexic, pe care marele senat al pres
tigioasei instituții mexicane de cul
tură. cu o tradiție de mai bine de 
patru secole, 1-1 acordă în semn de
profundă stimă șl prețuire față de

eminenta sa personalitate științifică, 
pentru activitatea remarcabilă des
fășurată pe tărîmul științei, pentru 
contribuțiile importante aduse la 
progresul cercetării în domeniul chi
miei. la dezvoltarea României, la 
promovarea colaborării universitare 
româno-mexicane.
Mulțumind, tovarășa Elena Ceaușescu 

a subliniat. în alocuțiunea de răs- 1 
puns, că se simte onorată de acor
darea acestui titlu universitar, care 
reprezintă si o deosebită cinste a- 
dusă științei românești, o semnifica
tivă expresie a bunelor relații sta
tornicite . între forurile universitare 
din cele două țări.

Tovarășa Elena Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că, în spiritul 
relațiilor de prietenie care leagă po
poarele român și mexican, colabo
rarea dintre oamenii de știință din 
cele două țări se va dezvolta con
tinuu în interesul ambelor națiuni, 
al progresului lor economic și so
cial.

După ceremonia înmînării înaltu
lui titlu universitar, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cordial eu 
oaspeții.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

tora. In perioada 1971—1975 au fost 
asimilate sau înnoite peste 300 de 
produse și tehnologii. Aproape 80 la 
sută din sporul de producție al a- 
cestor ani s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.

Bilanțul activității economice — 
se spune în telegramă — este încu
nunat . de sporirea de aproape 7 ori 
a contribuției județului nostru Ia ex
portul de produse. Prevederile pla
nului de export la devize libere au 
fost îndeplinite încă din luna ia
nuarie, creîndu-se posibilitatea de
pășirii acestor prevederi cu 155 mi
lioane lei valută. 'Față de aceasta, în 
spiritul chemării dumneavoastră 
adresate țării pentru mobilizarea 
unor noi resurse de sporire a pro
ducției destinate exportului, organi
zația noastră județeană s-a angajat 
să realizeze suplimentar un aport 
valutar de încă 20 milioane lei.

Sîntem bucuroși să putem raporta, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general âl partidului, că 
îndeplinirea cu 146 de zile înainte 
de termen a planului cincinal asigură 
o producție suplimentară — pînă la 
finele acestui an — de peste 2,8 mi
liarde Iei, constind în importante

cantități de bunuri cerute de nevoile 
economiei.

Ca urmare a sporirii volumului 
producției, a reducerii cheltuielilor 
de fabricație și a creșterii eficienței 
întregii activități, prevederile la be
neficii în acești cinci ani vor fi de
pășite cu peste 250 milioane lei.

Raportind încheierea cincinalului — 
se arată în telegramă — dorim să 
exprimăm profunda recunoștință și 
gratitudine a organizației județene, a 
tuturor locuitorilor meleagului săt- 
mărean — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — față 
de conducerea superioară a partidu
lui și statului, față de dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în semn 
de nețărmurită recunoștință pentru 
ajutorul de neprețuit care a fost acor
dat județului Satu-Mare în tot acest 
răstimp, pentru ca înflorirea sa eco
nomică și socială să fie pe măsura 
dinamismului fără precedent al dez
voltării patriei socialiste.

Profund credincioși Programului 
luminos al partidului, ne angajăm 
solemn să nu precupețim nicj un efort 
în munca și lupta noastră de viitor 
pentru a servi cu întreaga noastră 
capacitate măreața operă de progres 
pe cele mai înalte trepte de civiliza
ție a patriei dragi, Republica Socia
listă România.

în pitoreasca stațiune balneoclima
terică Sovata a fost dat în folosință 
un nou si modern hotel balnear cu 
250 de locuri. El face parte dintr-un 
complex balnear aflat în construcție 
în această stațiune.

*
Cîntecul și dansul popular româ

nesc, a căror faimă este de mult re
cunoscute, vor avea, în această lună, 
alți mesageri peste hotare. Ansam
blul „Doina Bucureștiului" se pregă
tește pentru a participa, spre sfirși- 
tul lunii, la Festivalul internațional 
de folclor de la Burgas, după care 
va susține o serie de spectacole în 
mai multe localități de pe litoralul 
bulgăresc al Mării,Negre. Un alt an
samblu folcloric — „Cununa Carpa- 
tilor" — va întreprinde un turneu în 
Berlinul occidental. Grupul folcloric 
„Pescăruș" a fost invitat să-și dea 
concursul la o emisiune de televiziu
ne în Polonia, la Katowice.

(Agerpres)

MEDIAȘ :

Pierderile au fost integrai

recuperate

Succese ale industriei locale vrîncene
Producția globală a întreprin

derii județene de industrie lo
cală Vrancea a cunoscut în ac
tualul cincinal o creștere conti
nuă de la an la an. în 1975, de 
exemplu, această creștere este 
cu 7,5 la sută față de nivelul 
realizărilor anului trecut. Acest 
important sector de activitate 
din economia Vrancei a fost 
confruntat cu solicitările' tot mai 
mari din partea beneficiarilor, 
urmărindu-se totodată o cît 
mai rațională utilizare a mate
riilor prime și materialelor din 
resursele proprii ale județului. 
Au fost luate o serie de măsuri 
pentru valorificarea superioară 
a bunurilor materiale utilizate 
în procesul de fabricație, s-a 
diversificat continuu gama pro
duselor, iar dotarea tehnică și 
tehnologiile de lucru au cunos
cut o modernizare permanentă, 
în ultimul timp, de exemplu, 
s-au dezvoltat și modernizat sec
țiile dg mobilă, de confecții și 
prelucrări metalice, fapt ce a 
contribuit substanțial la îmbu
nătățirea calității produselor 
realizate. Din convorbirea avută 
cu tovarășul Ion Doldor, direc
torul întreprinderii, am reținut

faptul că ansamblul măsurilor 
aplicate la nivelul tuturor sec
țiilor de producție a dus la 
sporirea capacității colectivului 
de a răspunde cu promptitudi
ne comenzilor primite din par
tea beneficiarilor. Se pot exe
cuta în cantitățile și sorti
mentele solicitate o gamă lar
gă de confecții și prelucrări 
metalice, confecții textile (pre
late, corturi). Printre produsele 
apreciate de beneficiari se nu
mără și cele de mobilier din 
lemn pentru populație, precum 
și mobilier destinat unităților 
școlare. Acțiunea de moderni
zare a cuprins și sectorul de 
producție al prefabricatelor din 
beton armat, întreprinderea a- 
vind posibilitatea să livreze 
cantități sporite de șpalieri pen
tru vii și livezi, tuburi, dale, 
elemente pentru garduri. în 
prezent, în cadrul întreprinderii 
continuă acțiunea de îmbună
tățire a calității produselor, de 
creștere permanentă a eficienței 
întregii activități economice.
(Dan Drăgnlescu). l

Viitoare orașe sucevene

■ Broșteni — frumoasa așezare 
de pe valea Bistriței, Dolhasca 
— localitate situată între apele 
Șiretului, Sucevei și Șomuzului 
Mare și Verești — comună pe 
teritoriul căreia se află o fabri
că de nutrețuri combinate, o în
treprindere de stat pentru creș
terea și îngrășacea porcilor și o 
topitorie de in și cînepă vor 
deveni, în anii viitorului cinci
nal, importante centre urbane 
ale județului Suceava. Amănun
te despre viitoarea înfățișare a 
celor trei orașe ale Țării de Sus 
ne-au fost furnizate de către 
arhitectul Anatoli Petruc. ingi
nerul Artur Cușneriuc și econo
mistul Florin Duda, de la Cen
trul județean de proiectări, trei 
dintre specialiștii în sarcina că
rora stă întocmirea proiectelor 
de sistematizare pentru locali
tățile respective. Se are în ve
dere, între altele, realizarea în 
zonele centrale a unor dotări 
moderne — apă, canalizare, ter- 
moficare. Se prevede construi
rea de noi spații comerciale, 
concomitent cu amplasarea unor 
moderne blocuri de locuințe,

creșe și grădinițe pentru cei 
mai tineri locuitori, cîte o școa
lă cu 16 săli de clasă, cu inter
nat, cantină, sală de gimnastică 
și ateliere pentru activitatea 
practică. Totodată, cele trei vii
toare orașe sucevene vor avea 
fiecare un , profil propriu în 
funcție de bâza tehnico-mate- 
rială prezentă și în perspectivă, 
de alți factori specifici, cum ar 
fi poziția geografică, situația 
demografică etc. Broștenii, de 
pildă, concomitent cu funcția de 
cazare a forței de muncă din 
apropiatul bazin minier, va de
veni un important centru turis
tic, în care scop se prevede 
construirea unui hotel. Pentru 
Dolhasca se va soluționa pro
blema ocupării excedentului de 
forță de muncă din agricultură 
prin amplasarea unor unități 
agroindustriale, in timp ce la 
Verești, dată fiind existența în
treprinderilor amintite, orien
tarea principală vizează siste
matizarea și modernizarea cen
trului civic. (Gheorghe Parascan).

Colectivul întreprinderii „Autome- 
canica" din Mediaș, una din uni
tățile greu afectate de inundațiile 
de la începutul lunii iulie, a 
raportat recuperarea integrală a 
pierderilor înregistrate datorită în
treruperii activității pentru mai mul
te zile a tuturor secțiilor sale legate 
de producția de autoutilare. Este ro
dul muncii dîrze, dusă fără răgaz, zi 
de zi, în schimburi prelungite și du
minică de duminică, de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii, 
de sute de lucrători din alte locali
tăți ale județului, ca și din Brașov, 
București, Satu-Mare și altele, de 
militarii și elevii care au sărit în a- 
jutor, înflăcărați cu toții de chema
rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a secretarului gene
ral al partidului, pentru diminuarea 
pierderilor și revenirea cît mai grab
nică Ia normal a vieții economice și 
sociale din zonele afectate de inun
dații. în aceste zile premergătoare 
marii sărbători de la 23 August, co
lectivul întreprinderii „Automecani- 
ca“, români: maghiari, germani, de
pune eforturi susținute pentru men
ținerea ritmului ridicat de lucru 
atins în ultimele două săptămîni de 
muncă plină de eroism. (Nicolae 
Brujan).

vremea
Ieri in (ară : Vremea a fost în ge

neral instabilă în Maramureș, Crișana, 
Transilvania, Banat, Oltenia și în zo
nele de deal și de munte, unde cerul

a prezentat înnorări mai accentuate și 
au căzut averse locale și s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice. în zona 
Păltiniș—Sibiu a căzut grindină. în ce
lelalte regiuni vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil, iar aver
sele și descărcările electrice au fost 
izolate. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, temperatura aerului la ora 14 
oscila între 18 grade la Miercurea Ciuc 
și întorsura Buzăului și 29 de grade 
la Tulcea. în București : Vremea a fost

Răspundere și încredere
(Urmare din pag. I)

Primirea la Consiliul de Miniștri a ministrului 
industriei electrotehnice al U. R.S.S.

Joî după-amiază, tovarășul Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe tovarășul Alexei 
Konstantinovici Antonov, ministrul 
industriei electrotehnice al U.R.S.S., 
care face o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate, 
intr-o atmosferă prietenească, pro
blemele referitoare Ia dezvoltarea în

continuare a colaborării româno-so- 
vietice în domeniul electrotehnicii și 
electronicii.

La întrevedere a participat Con
stantin Ionescu, ministrul industriei 
construcțiilor da mașini-unelte si e- 
lectrotehnicll. A fost prezent V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Convorbiri economice româno-egiptene
Joi după-amiază. Ion Pățan, vice

prim-ministru, ministru al comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, au primit delegația economică 
a Republicii Arabe Egipt condusă de 
Mohamed Zaki El Shafei, minis
trul economiei, președintele păr
ții egiptene în Comisia mixtă gu

vernamentală de cooperare econo
mică și tehnlco-științifică egipteano- 
română. care participă la lucrările 
sesiunii a IX-a a acestei comisii.

Cu acest prilej, s-a examinat sta
diul relațiilor de colaborare econo
mică și tehnică dintre cele două țări.

Au participat ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București, 
Hassan Daoud, precum și Petru 
Burlacu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Cairo.

R. D. VIETNAM

Accelerarea reconstrucției

lor tehnologice în secția de oxigen 
s-a rezolvat cu mijloace proprii.

Sînt exemple care atestă că, in 
mod cu totul inexplicabil, organele 
care trebuie să avizeze importul u- 
nor utilaje — începind de la cen
trală și pînă la ministerele de re
sort — dau dovadă de formalism, 
comoditate și superficialitate în lua
rea deciziei de import, încâlcind 
prevederile legale precise existente 

■ acest domeniu. Colectivele unor 
eprinderi din țară au dovedit că 

i .4 în măsură să realizeze — chiar 
mai bine decît furnizorul străin — 
asemenea utilaje. Dar de ce aceas
tă posibilitate a fost nesoco
tită de către conducerea centralei 
sau a ministerului de resort, de ce 
nu a fost evaluată realist, așa cum 
era firesc, așa cum dictează cele mai 
elementare reguli ale spiritului gos
podăresc. înainte de a se apela Ia 
fondurile valutare 1

Insistăm asupra acestei mentali
tăți de a se procura repede, fără 
suficient discernămînt, utilaje din 
import, întrucit formele ei de ma
nifestare sînt, din păcate, foarte 
diverse. Rezultatul unei concepții a- 
semănătoare este și practica de a 
se importa, fără consultarea benefi
ciarilor, instalații și utilaje care stau 
nefolosite pentru simplul motiv că, 
de fapt, nu sînt necesare. Exemple
le la care ne vom referi în conti
nuare stîrnesc, pe drept cuvînt, ne
dumerire. Centrala industriei medi
camentelor, lacurilor și coloranților 
a importat, pentru întreprinderea 
„Nivea“-Brașov. două cîntare de do
zare a carbonatului de calciu în va
loare de cîteva zeci de mii de lei ' 
valută, constatîndu-se ulterior că ele 
sînt specifice dozării... detergenților 
și nu pentru carbonatul de cal
ciu (? 1). în fața unui asemenea im
port „original", întreprinderea și-a 
rezolvat problema dozării cu utilaje 
din tară. Căutînd să cheltuiască cu 
orice preț fonduri valutare. Minis
terul Industriei Metalurgice a impor
tat un număr de 12 mașini-unelte, 
în valoare de peste 1,7 milioane lei 
valută, care. Ia data controlului, nu 
erau folosite. întrucît întreprinderi

le cărora le-au fost repartizate și-au 
asigurat mașinile respective din țară 
ori. pur și simplu, nu aveau nevoie 
de unele dintre ele.

Toate acestea sînt dovezi de into
lerabilă ușurință în cheltuirea fon
durilor valutare, de lipsă de răs
pundere din partea celor investiți cu 
competențe în aprobarea importuri
lor.

Un alt aspect se referă la achi
ziționarea unor mașini și utilaje din 
import fără o studiere aprofundată 
a eficientei utilizării lor. Se ajunge, 
astfel, la situația ca anumite uti
laje să fie folosite doar parțial, în 
condiții ineficiente. La întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului din Sla
tina. linia de profilat table did a- 
luminiu. în valoare de cîteva sute 
de mii lei valută, nu este folosită 
deoarece... producția pe care urma 
s-o realizeze nu este solicitată. în
tr-o altă unitate, la întreprinderea 
de talpă și încălțăminte din Drăgă- 
șani, stau nefalosite 18 utilaje pen
tru producția de galoși și șoșoni pen
tru că fondul de marfă la aceste 
sortimente s-a asigurat pe instala
țiile existente în alte întreprinderi.

Ne mai oprim și asupra următoa
rei situații : o serie de utilaje a- 
duse din import stau nemoutate și 
nepuse în funcțiune, deoarece uni
tățile din tară nu au contractat și 
asigurat la termen părțile compo
nente și lucrările la care s-au angajat. 
Astfel, la întreprinderea de auto
camioane din Brașov nu produce nici 
acum o instalație din import, care 
avea termen de punere în funcțiune 
luna iunie 1972 și a cărei valoare 
este de mai multe milioane lei va
lută. Cauza : Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele i-au 
fost necesare nu mai puțin de... 14 
luni, de la încheierea contractului 
extern, pentru a stabili întreprinde
rile din tară care să realizeze une
le subansamble. Și situațiile de a- 
cest gen, în care nu s-au asigurat 
la vreme unele utilaje sau suban
samble din tară, nu sînt singulare. 
Pierderile provocate economiei de a- 
ceste necorelări și întîrzieri sînt 
mari. Mai întîi este vorba de imo
bilizarea valutei în instalații și u- 
tilaje care întîrzie să producă ; a-

Confecții cu

De la magazinele Ministerului 
Comerțului Interior din întrea
ga țară se pot procura, cu pla
ta în rate, o gamă largă de con
fecții, în diferite modele și con
texturi. Pentru bărbați sînt puse 
în vînzare, cu plata în rate, cos
tume. pantaloni, sacouri. parde- 
sie etc., iar pentru femei — ro
chii din tergal, lînă și bumbac, 
costume taior din aceleași țesă
turi, pantaloni, bluze, fuste, 
compleuri (pantaloni și bluză), 
rochii de seară din mătase na
turală. capoate, pardesie, pal
toane și altele. Nu sînt uitați

plata în rate

nici copiii. Pentru cei mici, 
magazinele Ministerului Comer
țului Interior sînt bine aprovi
zionate cu uniforme școlare din 
tergal, lînă sau bumbac, costu
me, rochițe, pantaloni, cămăși.

Condițiile de vînzare a aces
tor mărfuri cu plata In rate 
către angajații din organizațiile 
socialiste, membrii cooperative
lor meșteșugărești și pensionari 
sînt lesnicioase, plătindu-se un 
acont de 20 sau 30 la. sută, în 
funcție de cuantumul venituri
lor, iar restul. In 6 rate lunare.

poi, întrucît termenul de garanție a- 
cordat de furnizorul străin expiră, 
întreprinderile noastre preiau asupra 
lor întregul risc al nefuncționării 
sau defecțiunilor ce pot apărea even
tual la unele instalații și utilaje, 
după ce acestea au fost montate.

Cele cîteva aspecte pe care le-am 
adus în discuție dovedesc că în ac
tivitatea de import se produc, une
ori. deficiențe și erori : se efectuea
ză importuri peste necesitățile pro
ducției și investițiilor, se apelează la 
importuri Și in cazurile în care di
ferite utilaje se puteau produce în 
tară. Aceasta din cauza exercitării 
unui control necorespunzător, adesea 
lipsit de fermitate șl nu destul de 
avizat, din partea unor centrale și 
ministere, a insuficientei răspunderi 
cu care, în anumite cazuri, se an
gajează fondurile valutare șl se fo
losesc utilajele din import. De ase
menea. se constată că. uneori, me
canismul importurilor a fost frag
mentat și supraîncărcat cu o serie 
de verigi care, în numeroase cazuri, 
nu numai că nu asigură utilizarea 
rațională, cu maximă eficiență, a 
fondurilor valutare și a bunurilor 
importate, ci, dimpotrivă, permit să 
se „dilueze" răspunderea. Se resim
te. totodată, lipsa unui sistem infor
mațional bine pus la punct, cu a- 
jutorul căruia ministerele să urmă
rească modul în care se folosesc u- 
tilajele din import și să poată ac
ționa cu promptitudine pentru pre
venirea și diminuarea consecințelor 
negative pe care irpporturile nera
ționale le au asupra balanței de plăți 
externe.

La plenara din 21—22 iulie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Trebuie să lichidăm cu desă- 
virșire mentalitatea greșită care a 
domnit și se mai manifestă încă în 
unele sectoare și care reflectă neîn
credere în posibilitățile inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor din 
România. Aceștia au demonstrat și 
demonstrează că, atunci cînd Ii se 
acordă încredere, pot face lucruri 
foarte bune. Avem forțe, trebuie să 
avem încredere în ele, să punem oa
menii să lucreze. Eu sînt pentru o 
largă cooperare, pentru dezvoltarea 
comerțului exterior, dar nu pot ac
cepta mentalitatea de ploconire față 
de ce vine din străinătate".

Este o îndatorire de maximă im
portanță și răspundere a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor din 
întreprinderi, centrale și ministere, 
din unitățile de comerț exterior să 
acționeze în spiritul indicațiilor și 
sarcinilor subliniate de secretarul 
general al partidului la plenara din 
21—22 iulie a.c., să urmărească cu 
stăruință ca tot ce se poate produce 
în țară să nu se mai aducă din străi
nătate, să desfășoare o susținută 
muncă politico-educativă în rindul 
lucrătorilor și șă determine o întărire 
efectivă a ordinii și răspunderii în 
domeniul importului de mașini și uti
laje, gospodăririi resurselor valutare 
ale statului, ale societății noastre.

Viorel SALAGEAN 
Comeiiu CÂRLAN

relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Temperatura maximă a fost de 28 de 
grade. Vîntul moderat.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 august. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă. Cerul va fl variabil, izo
lat se vor mai semnala averse de 
ploaie îndeosebi în regiunile de deal și 
de munte. Vîntul va sufla slab, tempe
ratura aerului va continua să crească 
ușor. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 24 și 32 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme în 
general frumoasă, cerul va fi variabil, 
vîntul va sufla slab. Temperatura în 
creștere ușoară.

Azi începe Balcaniada 
de atletism

începînd de astăzi și pînă dumi
nică, 10 august,' stadionul Republicii 
din Capitală va găzdui cea de-a 34-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de atle
tism, Ia startul căreia vor fi pre- 
zehți sportivi și sportive din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România.

Astăzi, la ora 16,00, va avea loc 
festivitatea de deschidere a compe
tiției, după care se vor desfășura 
probele incluse in prima zi de con
curs : 100 m (masculin și feminin),
800 m (masculin și feminin), săritura 
în lungime (feminin), săritura în 
înălțime (njasculin), aruncarea discu
lui (feminin), aruncarea ciocanului, 
400 m garduri și 10 000 m.

Televiziunea va transmite in direct 
după următorul program : vineri, in
tre orele 17,40 și 19,05 ; sîmbătă, între 
orele 18 și 19,15 ; duminică, intre 
orele 18 și 19.

În cîteva rînduri
• Campionatele republicane de ci

clism au continuat ieri pe șoseaua 
Ploiești — Urziceni. Proba contra- 
cronometru individual (40 km) a fost 
eîștigată de dinamoviștii M. Ramaș- 
canu și I. Cosma, care au fost cro
nometrați în același timp : 57’07”
(medie orară 42,020 km). Locul ur
mător a fost ocupat de un alt dina- 
movist — Teodor Vasile, în 57T5”.

• în Sala sporturilor din Constanța 
a continuat competiția de box pen
tru „Mănușa Litoralului". La cate
goria semimuscă, N. Seitan (Litora
lul) l-a învins la puncte pe bulgarul 
M. Hristov. Alte rezultate : Gh. Cio
chină b.p. Săli Iuseim ; N. Butiseacă 
b.p. C. Tîrches M. Stamatescu b.p. 
H. Băcanu ; I. Mantu b.p. I. Adam.

o în turul doi al turneului interna
țional de tenis de la North Conway 
(S.U.A.), Ilie Năstase l-a întîlnit pe 
englezul Graham Stillwell în fața că
ruia a cîștigat in două seturi, cu 6—3, 
6—2. Principalul favorit al concursu
lui, americanul Jimmy Connors, l-a 
eliminat cu 7—5, 6—3 pe australianul 
John James.

a Tradiționala competiție interna
țională de tenis pentru tineret „Cupa 
Galea" s-a încheiat la Vichy cu vic
toria echipei Cehoslovaciei. In finală : 
3—2 cu formația Spaniei. Pe locul 
trei s-a clasat Argentina, iar pe pa
tru — Italia.

A apărut

„REVISTA
DE FILOZOFIE"

nr. 3/1975
în deschidere, revista publică 

articolele „Societatea comunis
tă" de Ion Tudosescu și „So
cialismul multilateral dezvol
tat — clapă a societății so
cialiste" de Barbu Zahares- 
cu. Numărul de față găzduiește 
dezbaterea intitulată „VIITO
RUL FILOZOFIEI", la care par
ticipă Jacques Milhau (Fran
ța), Shingo Shibata (Japonia), 
M. T. Iovciuk (U.R.S.S.), Dejan 
Pavlov (R. P. Bulgaria), Pavel 
Apostol și Al. Tănase. La rubri
ca „CRONICA IDEILOR" sînt 
inserate articolele „Conștiința 
modernă și dialogul marxist- 
creștin" de Petru Berar și 
„Jean Piaget despre structuri, 
funcții și valori" de C. I. Gu- 
lian. Un conținut bogat pre
zintă și rubricile „ÎNSEMNĂRI 
FILOZOFICE", „OPINII DES
PRE CĂRȚI", „STUDII DE IS
TORIA FILOZOFIEI UNIVER
SALE", „CRITICĂ ȘI BIBLIO
GRAFIE".

Istorica victorie de 
Ia 30 aprilie a poporu
lui vietnamez, care a 
eliberat întregul pă- 
mint al Vietnamului 
de forțele reacționare, 
imperialiste și neocolo- 
nialiste, a marcat mo
mentul de cotitură în 
care acest popor, in 
totalitatea sa, a pășit 
într-o nouă etapă a 
dezvoltării.

în aceste zile, cu ori
cine ai discuta la Ha
noi, capitala R.D. Viet
nam, reprezentanți ai 
autorităților, activiști 
de partid din între
prinderi, muncitori 
sau funcționari, te im
presionează la fel de 
puternic hotărirea, ce 
răzbate din fiecare 
cuvînt, de a munci cu 
și mai multă ardoare 
pentru accelerarea re
construcției, pentru
pregătirea tuturor
condițiilor în vederea 
realizării, cu un ceas 
mai devreme, a ma
relui țel al întregului 
popor din Nord și din 
Sud. reunificarea pa
triei. Desigur, sarcina 
vindecării rănilor răz
boiului, a refacerii e- 
conomice nu este de
loc ușoară. Cu atît 
mai mari sînt merite
le oamenilor muncii 
de pe aceste melea
guri. care, desfășurînd 
eforturi eroice, rapor
tează izbinzi tot mai 
mari în -îndeplinirea 
și depășirea obiecti
velor de plan pe 1975, 
anul ultim, hotărîtor 
al planului trienal 
(1973—1975) de reface
re economică, de vin
decare a rănilor pri
cinuite de război și 
stabilizare a nivelului 
de viată.

livrat agriculturii un 
surplus de 60 000 de 
tone îngrășăminte față 
de perioada corespun
zătoare a anului tre
cut, îndeplinind sarci
nile de plan pe întrea
ga perioadă 1975. Creș
teri notabile ale pro
ducției s-au înre
gistrat la Fabrica de 
fosfați de la Lam 
Thao, Fabrica de su- 
perfosfați de la Van 
Dien și minele de a- 
patită Lao Cai.

Volumul de energie 
electrică a crescut cu

CORESPONDENTA 
DIN HANOI

Industriile grea și 
ușoară și-au în
deplinit, în condiții 
bune, sarcinile pre
văzute. După cum re
levă statisticile publi
cate aici. în primele 
șase luni ale anului, 
unitățile din rețeaua 
industriei chimice au

27 la sută. însemnate 
sporuri de producție 
au fost obținute de uzi
nele electrice din Hai- 
l'ong, Viet Tri, Ninh 
Binh și altele.

Depășind dificultăți
le decurgînd din lip
sa unor materii prime, 
colectivele de muncă 
din ramurile industriei 
ușoare și-au orientat 
eforturile spre stabili
zarea și creșterea pro
ducției. în prima ju
mătate a anului, spo
rul realizat la valoarea 
totală a producției a 
fost, în raport cu anul 
precedent, de 18,5 la 
sută. Categoriile de 
mărfuri la care succe
sele pot fi apreciate 
ca substanțiale sînt : 
țesăturile, tricotajele, 
articolele de uz casnic 
etc. Aproape toate ca
tegoriile de mărfuri de 
primă necesitate ale 
industrieu produselor 
alimentare au depășit 
indicii de plan în pri
mele șase luni, reali- 
zîndu-se zeci de mii de 
tone suplimentar. Tot
odată, întreprinderile 
din această ramură 
s-au angajat în între

ceri în vederea sporirii 
produselor destinate 
Vietnamului de sud.

Agricultura a benefi
ciat de o atenție spo
rită. De remarcat că 
suprafața cultivată cu 
orez in campania de 
primăvară a depășit 
prevederile planului, 
deschizînd perspectiva 
ca in anii viitori să 
se ajungă, în sezonul 
respectiv, la o supra
față cultivată'de peste 
un milion de hectare.

Sarcinile trasate tu
turor ramurilor eco
nomice pentru activi
tatea în următoarele 
șase luni au în vede
re o mai bună folosire, 
a mijloacelor și resur
selor materiale și u- 
mane existente, o 
muncă susținută din 
partea tuturor pentru 
a răspunde cerințelor 
întregii țări — ținîn- 
du-se seama și de ne
cesitatea satisfacerii 
nevoilor imediate ale 
Sudului — pentru în
tărirea puterii revo
luționare. Anumitor 
ramuri economice li 
se vor trasa sarcini 
suplimentare pentru a 
răspunde noilor exi
gențe ale etapei revo
luționare actuale.

Apreciind cu realism 
perspectivele imedia
te. ziarul „NHAN 
DAN" releva : „Nu se 
poate aștepta ca oda
tă cu instaurarea pă
cii să asistăm la o si
tuație de abundență. 
Aceasta nu se poate 
realiza decît printr-o 
muncă serioasă, dîr- 
ză, eroică, plină de 
pricepere. Entuzias
mul nostru față de 
victorie trebuie să-și 
găsească expresie în 
activități revoluțio
nare concrete, în mun
că —’O muncă disci
plinată, bine organi
zată și cu randament 
sporit".

Petru PETRA

Post-scriptum la concursurile preolimpice de la Montreal

Medalii care pot prefigura medialii olimpice
în lunile iulie și august, la Montreal 

— oraș care va găzdui Jocurile Olim
pice din vara anului 1976 — au avut 
sau vor avea loc concursuri preolim
pice inițiate de organizatorii ca
nadieni cu dublul scop : de a verifica, 
pe de-o parte, posibilitățile proprii și 
noile amenajări, iar, pe de alta, de a 
permite viitorilor participant 
J.O. să testeze concret condițiile 
care se vor desfășura 
olimpice. O delegație 
formată din specialiști în diverse 
ramuri, precum și din atleți și gim- 
naști care au participat la competițiile 
preolimpice — s-a întors recent în 
țară. Am solicitat șefului* delegației, 
tovarășul Emil Ghibu, secretar al 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, cîteva păreri asupra 
concursurilor preolimpice și a utili
tății lor pentru pregătirea ulterioară 
a lotului român. In cele ce urmează 
redăm succint aceste opinii.

— Delegația română a cuprins 
specialiștii și sportivii aleși pentru 
obținerea datelor și elementelor sem
nificative la ramuri cu efort specific 
foarte diferit — gimnastică și atle
tism (la sfîrșitul lunii august va ple
ca in Canada și un grup de canoiști 
și caiaciști). Prima concluzie, foarte 
importantă : capacitățile dc organi
zare ale canadienilor, foarte eficien
te, calitatea excelentă a amenajărilor 
și instalațiilor sportive, atitudinea 
amicală a populației — toate laolal
tă ne-au format convingerea 
organizarea viitoarelor Jocuri se 
în mîini bune.

Elementele acestea, împletite 
datele de natură pur sportivă. __
fac să consider că adaptarea lotului 
nostru la climă, fus orar și ambianță 
se va produce cu ușurință și relativ 
în timp scurt. Semnificativ e faptul 
că, la numai trei zile după sosire, 
atleții Ilie Floroiu și Gheorghe Cefan 
au întrecut copios vechile recorduri 
naționale, iar Mariana Suman și Na
talia Andrei au cîștigat cu multă 
dezinvoltură probele respective.

în această ordine de idei, vreau să 
subliniez că performanțele la viitoare
le J.O. se vor condiționa exclusiv de 
modul în care se vor face pregătirile 
acasă. Deci, sportivilor din lotul nos
tru olimpic, antrenorilor, cluburilor 
și federațiilor li se cer muncă multă, 
responsabilă, și ambiție sporită ; per
formanțele se vor produce la Mont
real numai pe această bază.

Am vorbit mai înainte despre com
portarea foarte bună a grupului de 
atleți. Deși nu pun semnul egalității

la 
în 

întrecerile 
română —

că 
află

cu 
mă

atleți.

între tăria concursului preolimpic și 
cea a întrecerilor olimpice, afirm cu 
toată convingerea că atleții români 
au demonstrat deplina posibilitate a 
îndeplinirii obiectivelor olimpice, că 
ei și ceilalți colegi din lot dețin ele
mentele de talent, forță și condiții de 
pregătire ca să se claseze pe locuri 
de frunte și la anul. Alergările lui 
Suman, Andrei, Floroiu și Cefan au 
fost retransmise de televiziune de 
patru ori și larg comentate favorabil 
de către crainici și specialiști străini.

Cel puțin egală ca proporții a fost 
publicitatea în jurul foarte tinerelor 
noastre gimnaste — Nadia Comăneci 
(14 ani. in noiembrie) și Teodora 
Ungureanu (15 ani, în noiembrie). 
Repetiția generală â programului o- 
limpic (inclusiv exercițiile obligatorii 
— absente la campionatele europe
ne) au produs o strălucită confir
mare a valorii lui Comăneci. cîștf- 
gâtoare autoritară a concursului in- 
diviâual-compus, în fața aceleiași ri
vale europene. Neli Kim, în timp ce 
Teodora Ungureanu, la primul ei 
mare concurs de senioare, s-a cla
sat a treia. Ziarele canadiene, pos
turile de televiziune — inclusiv cele 
nord-americane, care au făcut trans
misiuni directe — nu și-au precupe
țit elogiile la adresa fetiței din

România. Imediat după încheierea 
concursului, televiziunea canadiană a 
intervievat în direct, și fără nevoia 
unui interpret, pe Nadia și pe Teo
dora. în influentul ziar de limbă 
franceză „Montreal-Matin" o pagină 
întreagă era titrată astfel : „A 8-a 
minune a lumii — o fetită de 13 
ani". E semnificativ că, la întoarcere, 
cu prilejul escalei la New York, 
Nadia Comăneci a fost primită la 
sediul O.N.U. de către adjunctul se
cretarului general. însărcinat cu tre
burile oficiului de informații publi
ce. dl. G. Akatani. care a dorit să 
cunoască personal pe „fetița minune" 
din România.

Cit privește cel de-al doilea con
curs, pe aparate, spre a lămuri u- 
nele știri, precizez că am voit s-o 
oprim pe Comăneci de la întreceri, 
fiind puțin suferindă, însă ea, 
cu voința-i recunoscută, a ce
rut să participe chiar și în aseme
nea condiții fizice improprii. Conclu- 
zionînd capitolul gimnasticii, afirm 
că sportivele Comăneci, Goreac, Un
gureanu și Grigoraș au toate șan
sele să reprezinte cu demnitate șl 
succes culorile noastre la viitoarelo 
J.O.

Vaîeriu MIRONESCU

Tragerea excepțională Pronoexpres
La 10 august. Administrația de 

Stat LOTO-PRONOSPORT or
ganizează o atractivă tragere 
specială la PRONOEXPRES, la 
care se atribuie autoturisme 
„Dacia-1300" și „Skoda S 100“, 
excursii în U.R.S.S, (cu trenul 
și avionul, durata 12 zile, pe 
ruta Kiev-Soci-Tbilisi-Baku- 
Moscova), în R.P. Chineză și 
R. D, Germană (cu trenul, dura
ta — circa 12 zile, pe ruta 
Berlin-Dresda-Leipzig), precum 
și eîștiguri în bani de va
loare fixă (25 000 lei. 10 000 
lei etc.) și de valoare va
riabilă. Tragerea specială PRO
NOEXPRES din 10 august va 
consta din 5 extrageri în 3 
faze, astfel : Faza I : extrage

rea I (obișnuită) de 6 numere 
diferite din 45 și extragerea a 
II-a (obișnuită) în continuarea 
primei extrageri de 5 numere 
din 39 rămase în urnă ; Faza a 
II-a : extragerea a IlI-a (supli
mentară) de 6 numere diferite 
din 45 și extragerea a IV-a (su
plimentară) de 6 numere dife
rite din 45 ; Faza a III-a : ex
tragerea a V-a (specială) de 8 
numere diferite din 45.

Participarea se face pe va
riante de 3 lei, 6 lei și 15 lei. 
Variantele de 15 lei dau dreptul 
de participare la toate cele 5 
extrageri de la cele 3 faze ale 
tragerii. în total, la această 
tragere specială vor fi extrase 
31 de numere ciștigătoare.
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După Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Aprecieri, declarații, poziții
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Po

lonia consideră hotărîrile Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa ca deosebit de importante 
pentru întregul continent, ele creind 
condiții favorabile în vederea întă
ririi stabilizării pașnice și dezvoltă
rii continue a colaborării in
ternaționale constructive, s-a arătat 
la ședința comună a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. și a Prezidiului 
guvernului R. P. Polone, care a a- 
probat raportul delegației poloneze 
participante la reuniunea de la Hel
sinki.

Totodată, Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și Prezidiul guvernului po
lonez au exprimat voința R. P. Po
lone de a respecta aceste hotăriri și 
de a depune o activitate consecventă 
în vederea transpunerii lor depline 
în viață, ceea ce va servi înfăptuirii 
năzuințelor pașnice ale poporului 
polonez, va facilita munca sa crea
toare îndreptată spre dezvoltarea 
țării.

PRAGA 7 (Agerpres). — într-o 
declarație, Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și guvernul R. S. Ceho
slovace consideră că rezultatele Con
ferinței general europene pentru 
securitate și cooperare sînt în avan
tajul tuturor popoarelor continentu
lui, tuturor statelor, mici și mari, 
socialiste și nesocialiste. La ora ac
tuală, sarcina constă în a transpune 
cu consecvență în viață rezultatele 
conferinței, în special a Declarației 
privind principiile care guvernează 
relațiile reciproce dintre statele par
ticipante și de a dezvolta pe această 
bază colaborarea politică, economică 
și culturală reciproc avantajoasă în
tre statele europene. în interesul a- 
dîncirii continue a procesului de des
tindere, se arată în declarație, de
punem toate eforturile ca acest pro
ces să fie completat cu destinderea

ITALIA

Reorientări în cadrul Partidului
Democrat Creștin

ROMA 7 (Agerpres). — La Roma 
s-a desfășurat miercuri o reuniune 
a Direcțiunii Partidului Democrat 
Creștin, prima după alegerea lui 
Benigno Zaccanigni ca secretar na
țional al P.D.C. Cu acest prilej, el 
a prezentat un raport în care subli
niază necesitatea unei profunde reîn
noiri a partidului, determinată de 
faptul că la alegerile administrative 
din 15 iunie P.D.C. a pierdut un nu
măr însemnat de voturi, în timp ce 
forțele de stingă au realizat impor
tante succese. în cadrul dezbaterilor 
Emilio Taviani, lider al tendinței 
„inițiative populare" din P.D.C., a 
declarat că organizațiile locale ale 
P.D.C. trebuie să ia hotărîrea privind 
eventuala colaborare cu reprezen
tanții partidului comunist în realiza
rea de programe concrete. La rindul 
său, Giulio Andreotti, ministrul bu

Dezbateri în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, miercuri seara, pentru 
examinarea cererilor de admitere în 
Organizația Națiunilor Unite pre
zentate de către Republica De
mocrată Vietnam, Republica Vietna
mului de Sud, precum și de către 
Coreea de sud. La încheierea unor 
dezbateri cu caracter procedural pe 
această temă. Consiliul de Securitate 
a decis, cu 14 voturi și o abținere, 
să înscrie pe ordinea sa de zi 
problema admiterii în O.N.U. a

LONDRA

Vacanța parlamentară 
și convulsiile economice

Odată cu ședințele 
de joi, Camera comu
nelor și Camera lorzi
lor și-au încheiat se
siunea de vară, intrind 
in vacanță, o vacanță 
pe care mulți parla
mentari au salutat-o 
cu ușurare, dat fiind 
caracterul intens și 
temperatura. adesea, 
incandescentă a dez
baterilor, care uneori 
s-au prelungit pină la 
limita epuizării fizice 
a deputaților — o șe
dință începută joi, 21 
iulie, de pildă, termi- 
nindu-se abia vineri 25 
iulie, după 26 de ore 
și 26 minute.

Dezbaterile aprinse 
au fost consecința gra
velor dificultăți cu ca
re este confruntată ța
ra. „Anglia, scrie zia
rul „TIMES", trece 
acum prin cea mai se
rioasă și mai neobiș
nuită convulsie eco
nomică din întreaga se
rie de asemenea fe
nomene cunoscute de 
la război încoace". 
Astfel se explică în- 
cingerea atmosferei 
dezbaterilor din par
lament, urgența cu ca
re guvernul Wilson a 
dat publicității Cartea 
albă intitulată „Atacul 
împotriva inflației" și 
insistența cu care a ce
rut parlamentului să 
aprobe programul po
liticii sale antiinflațio- 
niste.

Prin acest program, 
guvernul laburist ur
mărește să micșoreze, 
în decurs de un an, 
rata înaltă a inflației 
de la peste 25/la sută, 
cit este în prezent, la 
jumătate. Aceasta se 

va realiza prin reduce
rea consumului intern 
și amputarea cheltuie
lilor publice, ceea ce 
înseamnă, după păre
rea ziarului „DAILY 
MIRROR", „o nouă 
scădere a standardului 
de viață al populației". 
Ziarul „GUARDIAN" 
adaugă la acestea fap
tul că numărul șome
rilor a depășit un mi
lion, in timp ce pre
țurile cresc continuu, 
iar „lira sterlină s-a 
devalorizat intr-un 
grad necunoscut încă 
în istoria țării". Și 
„Guardian" conchide : 
„Ne așteaptă o lungă 
vară fierbinte".

Sesiunea parlamen
tului a înregistrat nu 
numai intense con
fruntări între partidul 
laburist de guvernă- 
mint și partidele de 
opoziție, dar, uneori, 
aceste dispute s-au 
prelungit chiar în inte
riorul partidelor res
pective. S-au manifes
tat, totodată, confrun
tări mult mai multe 
decit in trecut intre 
cele două camere ale 
parlamentului.

Prin tradiție și prin 
componență, Camera 
lorzilor este în majo
ritatea sa conservatoa
re ; cînd în Camera 
comunelor laburiștii 
dețin un număr mai 
mare de mandate, 
cum este cazul în pre
zent, între cele două 
camere ale parlamen
tului se ivesc. în mod 
firesc, deosebiri de 
păreri care, de obi
cei, se soluționează 
fără serioase confrun
tări. Cum însă de da

în domeniul militar, înainte de toa
te prin limitarea și reducerea arma
mentelor cu scopul final al dezar
mării generale și totale.

BERLIN. 7 (Agerpres). — încheie
rea cu succes a istoricei Conferințe 
pentru securitate și cooperare în E- 
uropa este rezultatul amplei acțiuni 
colective internaționale întreprinse 
în vederea asigurării securității și 
înfăptuirii coexistenței pașnice, a 
cooperării între state cu orînduiri so
ciale diferite, a declarat Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., într-un interviu acordat 
ziarului „Neues Deutschland". Cele 
zece principii ale relațiilor intersta
tale — care formează nucleul Actului 
final — au toate importanța lor ; 
ele trebuie să fie aplicate în 
egală măsură și necondiționat. 
Dar aș dori să evid’ențiez din nou 
principiul neamestecului în treburile 
interne. Nimeni nu trebuie să 
încerce să dicteze altor po
poare cum să-și reglementeze 
propriile lor treburi interne. Po
porul fiecărui stat are dreptul su
veran să decidă asupra problemelor 
sale interne și să-și elaboreze singur 
legile sale.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 
cadrul unui interviu acordat televi
ziunii americane, președintele Parti
dului Social Democrat din R.F. Ger
mania, Willy Brandt, relevă impor
tanța deosebită pe care o are conti
nuarea actualului proces de destin
dere din viața internațională. între 
altele, președintele P.S.D. apreciază 
că destinderea internațională poate fi 
promovată și garantată prin conti
nuarea șî lărgirea cooperării dintre 
state cu sisteme sociale diferite și 
prin adoptarea unor măsuri efective 
pentru prevenirea și înlăturarea răz
boaielor.

getului în actualul guvern, a afirmat 
că democrația creștină trebuie să ur
meze în viitor două căi : pe de o 
parte o reorganizare pînă la nivelul 
cel mai de jos, din care să rezulte o 
capacitate mai mare de a veni în 
contact cu alegătorii, și pe de altă 
parte stabilirea unui dialog con
structiv cu alte partide.

Principalele cotidiene italiene apă
rute joi își consacră editorialele lor 
lucrărilor acestei reuniuni. Ziarul 
„L’Unită", organ al P.C.I., scrie că 
raportul lui Zaccanigni, deși evită să 
traseze o nouă strategie de ansam
blu, conține totuși „elemente care 
arată că P.D.C. și-a revizuit aprecie
rea asupra realității politice a țării".

Cotidianul „Avânți", organ al Par
tidului Socialist, apreciază că dezba
terile reuniunii au inaugurat un nou 
dialog in cadrul P.D.C.

Republicii Democrate Vietnam și 
a Republicii Vietnamului de Sud. 
Candidaturile Republicii Democrate 
Vietnam și a Republicii Vietnamului 
de Sud au fost transmise Comitetu
lui special al Consiliului pentru e- 
xaminarea cererilor de admitere 
în ■ O.N.U.

Pe de altă parte, Consiliul de 
Securitate a respins, prin vot sepa
rat, înscrierea pe ordinea de zi a 
problemei admiterii Coreei de sud în 
O.N.U., care nu a întrunit majori
tatea de nouă voturi necesară.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

ta aceasta divergențele 
au apărut în legătură 
cu proiectele de lege 
care ating interesele 
financiare ale marelui 
capital (este vorba, în 
special, de proiectele 
prin care guvernul in
tenționează extinderea 
naționalizărilor și a 
controlului statului in 
economie, preluarea în 
stăpinire publică a 
terenurilor destinate 
construcțiilor, stabili
rea de impozite mai 
mari asupra celor bo- 
gați etc) acestea s-au 
izbit de împotrivirea 
Camerei lorzilor, unde 
au suferit modificări 
substanțiale.

Potrivit procedurii 
parlamentare britani
ce, în asemenea cazuri 
proiectele se întorc in 
Camera comunelor, 
care, aprobîndu-le din 
nou în forma inițială, 
anulează modificările 
lorzilor, întrucît pri
matul aparține Came
rei comunelor.

Cît de departe va 
evolua actualul con
flict se va vedea abia 
după 22 septembrie, 
cînd Camera lorzilor 
urmează să se întoar
că din vacanță pentru 
cîteva zile, ca să în
cheie dezbaterile asu
pra unor proiecte aș
teptate de guvern. In 
ceea ce o privește, Ca
mera comunelor nu își 
va relua lucrările de
cit la 13 octombrie. 
Guvernul speră ca pînă 
la vacanța de iarnă să 
obțină aprobarea tu
turor proiectelor de 
lege avansate în se
siunea trecută, împli-

Republica Vietnamului de Sud dorește relații 
de colaborare economică cu toate statele

în pregătirea Congresului 
P. C. din Marea Britanie

SAIGON 7 (Agerpres). — Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a decla
rat de mai multe ori că este gata să 
stabilească relații de cooperare eco
nomică, științifică si tehnică cu toate 
țările, fără deosebire de regim poli
tic și social, pe baza respectului mu
tual al independenței, suveranității 
și integrității teritoriale, a neames
tecului în treburile interne ale păr
ților, egalității și intereselor mutuale 
— se subliniază într-o declarație a 
G.R.P. al R.V.S.

în același timp, G.R.P. a declarat 
că orice acord semnat de către fosta 
administrație Nguyen Van Thieu cu 
privire la prospectarea și exploatarea 
resurselor naturale în Vietnamul de 
sud, între care și petrolul, este nul 
și neavenit. în prezent, cînd Vietna
mul de sud este în întregime elibe
rat, G.R.P. a hotărît să întreprindă

ORIENTUL APROPIAT
0 Comunicat egipteano-mexican @ Convorbiri între Mahmud 

Riad și Y. Arafat
CAIRO 7 (Agerpres). — La înche

ierea vizitei oficiale efectuate in 
Egipt de. președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, și a convorbirilor 
purtate cu președintele Anwar Sa
dat, joi, a fost dat publicității un co
municat în care se arată că cei doi 
șefi de stat au discutat posibilitățile 
de extindere a relațiilor bilaterale și 
o serie de probleme internaționale de 
interes comun. Președintele Eche
verria și-a exprimat aprecierea în 
legătură cu inițiativele președintelui 
Sadat în vederea instaurării unei 
păci autentice in Orientul Apropiat 
și a reafirmat sprijinul țării sale 
pentru îndeplinirea rezoluțiilor 
O.N.U. privind conflictul din această 
regiune. în comunicat sînt condam
nate acțiunile vizînd acapararea de 
teritorii străine cu forța, relevîn- 
du-se, totodată, necesitatea retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate ’ din 1967. Reafirmînd sprijinul 
Mexicului pentru drepturile legitime 
ale poporului palestinean, președinte
le Echeverria declară recunoașterea 
de către țara sa a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

La rindul său, președintele Sadat 
și-a exprimat sprijinul pentru ini
țiativa președintelui Echeverria de 
a crea în Mexic un Institut și o Uni
versitate pentru studierea probleme
lor dezvoltării sociale și economice a 
„lumii a treia". Comunicatul se pro
nunță. de asemenea, pentru creșterea 
rolului țărilor „lumii a treia" în so
luționarea problemelor lumii con
temporane.

CAIRO 7 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a avut o întrevedere cu Yasser

Japonia va rămîne țară 
nenucleară

a reafirmat primul ministru 
Takeo Miki

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
într-o declarație pregătită pentru în- 
tilnirea cu ziariștii la Clubul național 
al presei din Washington, primul 
ministru japonez, Takeo Miki, a rea
firmat că țara sa este angajată să 
rămînă nenucleară, atît prin Consti
tuție, cit si prin convingerile profun
de ale cetățenilor ei. „Noi am ex
clus achiziționarea de arme ofensive 
și nu vom dobindi vreodată arme 
nucleare" — a afirmat el, adăugind 
că „o Japonie reinarmată sau pose- 
dind armament nuclear nu ar face 
decit să creeze teamă și instabilitate 
în zona sa".

Premierul Takeo Miki a declarat, 
pe de altă parte, că speră ca Japonia 
să ratifice într-un viitor apropiat 
tratatul cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare.

nindu-și astfel promi
siunile electorale și 
dînd satisfacție, măcar 
în parte, cererilor tot
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Zone ale deșertului 
pe orbita dezvoltării

Pînă cu cițiva ani 
în urmă, Tindouf, o 
zonă deșertică din ex
trema sud-vestică a 
Algeriei, de-a lungul 
frontierelor cu Maroc, 
Mauritania și Mali, e- 
ra străbătută doar de 
nomazii din întreaga 
Sahară, ce se întîlneau 
pentru a schimba in
tre, ei diferite produse 
necesare traiului, a- 
vind ca monedă-eta- 
lon... cămila, ce îi în
soțea printre nesfîrși- 
tele dune de nisip.

Astăzi, orașul cu a- 
celași nume este cen
trul administrativ al 
unei zone intrate în 
plin pe orbita dezvol
tării economice și so
ciale, inima unui con
tinuu du-te-vino de 
autocamioane grele 
încărcate , cu mașini 
și instalații, de auto
basculante cu mate
riale de construcție, 
de autocisterne... Șo
sele noi au fost con
struite atît spre sud 
— spre țările limitro
fe, cit și spre nord, 
pină la Mediterană. 
La 30 de km de oraș 
a fost amenajată o 
pistă de aterizare pen
tru avioane. Crearea 
noilor căi de comuni
cații s-a impus ca o 
primă necesitate pen
tru aprovizionarea 
șantierelor deschise 
aici, în cea mai mare 
parte cu profil minier, 
care au imprimat zo
nei o dezvoltare de 
neooncepuit înainte. 

mai insistente ale opi
niei publice de a se 
adopta măsuri hotărîte 
de ingrădire a cimpu-

Mii și mii de geologi, 
geofizicieni cutreieră 
ținutul identificînd ză
căminte considerabile 
de cupru, zinc, aur... 
Schelele de construc
ție, sondele, cioca
nele pneumatice au 
devenit elemente ne
lipsite ale peisajului. 
Cea mai recentă des
coperire din zonă este 
minereul de fier de 
sub colinele Gara-Dje- 
bilet. la 90 km sud 
de Tindouf, care au 
declanșat, cum se vor
bește aici, o a doua 
„explozie economică", 
în Sahara, după pe
trol. Șantierele pentru 
punerea in exploatare 
a acestei bogății, eva
luată pentru o primă 
etapă la circa 2.5 mi
liarde de tone, se în
tind pe cîteva zeci de 
mii de hectare. Peste 
15 000 de localnici, lu
crează in prezent aici 
pentru deschiderea a- 

\ cestor mine de fier.
Nomazii de ieri din 
zonă sint astăzi mi
neri, constructori, e- 
lectricieni, mecanici. 
Exploatările de fier 
de la Gara-Djebilet 
vor asigura, în cițiva 
ani, sedentarizarea în
tregii populații din re
giune, ca și locuri si
gure de muncă pentru 
toți cei care trăiesc în 
ținutul Tindouf. Coli
nele de fier de la Ga
ra-Djebilet dau naș
tere unui mare com
plex siderurgic la 
Oran, cu o capacitate

lucrări de cercetare și exploatare a 
petrolului în Vietnamul de sud. în 
acest sens, G.R.P. este gata să dis
cute cu guvernele și companiile pe
troliere străine care doresc să parti
cipe, inclusiv cu companiile care au 
luat parte la astfel de activități în 
Vietnamul de sud.

★
Primele mărfuri purtînd inscripția 

„Fabricat în Republica Vietnamului 
de Sud" au părăsit portul Saigon. 
Este vorba de produsele întreprinderii 
de prelucrat pește din Saigon, care 
se bucură de mare cerere pe piețele 
țărilor vecine. O altă întreprindere 
din Saigon a expediat firmelor din 
țările Asiei de sud-est eșantioanele 
unor produse din piele. în prezent, se 
studiază posibilitățile pentru lărgirea 
exportului de mărfuri ale industriei 
textile, una din cele mai dezvoltate 
din această republică.

Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, aflat în vizită în 
Egipt. Au fost examinate ultimele 
evenimente legate de evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, precum și 
modul în care urmează să fie pre
zentată problema palestineană la 
reuniunea miniștrilor de externe ai 
țărilor nealiniate.

agențiile
ea s es ® o ® 

de presă transmit:

Convorbiri româno-sovis-
tice. La 7 ailgust, ambasadorul
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a făcut o vizită vi
cepreședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., președintele Comite
tului de stat pentru aprovizionarea 
tehnico-materială, V. E. Dimșiț. în 
cursul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, au fost 
discutate probleme de interes re
ciproc privind colaborarea între cele, 
două țări în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale.

Banca Portugalieia luat 0 
serie de măsuri vizînd reducerea 
convertibilității escudoului, pentru a 
împiedica traficul ilegal de bancnote 
care aduce prejudicii economiei ță
rii. Pe viitor, băncile străine deți
nătoare de escudo vor trebui să cer
tifice proveniența acestora.

La Londra s'au incheiat 
convorbirile dintre ministrul de ex
terne al Marii Britanii, James Calla
ghan, și episcopul Abdel Muzorewa, 
președintele Congresului Național 
African, care reunește organizațiile 
populației majoritare africane din 
Rhodesia. Au fost discutate posibili
tățile privind convocarea unei con
ferințe în problema viitorului consti
tuțional al Rhodesiei. Comunicatul 
precizează că s-a hotărît să se con
tinue contactele.

Guvernul Maltei a resPins 
din nou propunerile Pieței comune 
cu privire la termenii unui acord în
tre Malta și Comunitatea Economică 
(vest)-Europeană, a declarat, în 
parlamentul țării, primul ministru 
Dom Mintoff. Malta a solicitat Pie
ței comune, pe lingă preferințe va
male și comerciale, acordarea unor 
credite pentru industrializarea tării.

lui de acțiune a mare
lui capital.

N. PLOPEANU

anuală de 12 milioane 
de tone, Tindouf adu- 
cîndu-și astfel contri
buția la progresul în
tregii țări.

în proiectele econo
mice de dezvoltate a 
zonei Tindouf mai fi
gurează și alte ramuri 
industriale, guvernul 
algerian elaborînd re
cent un program spe
cial de accelerare a 
dezvoltării acestei re
giuni. Cunoaște un 
puternic avînt Indus
tria materialelor de 
construcții, ramură 
prevăzută a aprovizio
na o mare parte a 
șantierelor din întrea
ga Sahară algeriană. 
Tindouf înseamnă tot
odată avîntu.1 agricul
turii imprimat de re
voluția agrară ; șepte- 
lul este prevăzut să se 
tripleze pină în 1977.

Apariția unor im
portante ramuri in
dustriale a fost înso
țită în Tindouf și de 
construcția unor așe
zări noi pe lingă uzi
ne. șantiere, a unor 
puternice centre mun
citorești. Tindouf îți 
oferă astăzi imaginea 
unui peisaj în conti
nuă mișcare, exempli- 
ficînd din plin muta
țiile ce au loc astăzi 
pe meleagurile tină- 
rului stat algerian.

Mircea
S. IONESCU

LONDRA 7 — Corespondentul
nostru, transmite : Cel de-al 34-lea 
Congres național al Partidului Comu
nist din Marea Britanie va avea loc 
la Londra între 15 și 18 noiembrie 
1975. Cu acest prilej, Comitetul Exe
cutiv a pregătit o serie de proiecte 
de rezoluție, pe care le-a supus dis
cuției organizațiilor locale ale parti
dului. Comitetele de ramură și dis
trictuale vor putea aduce amenda
mente sau înainta proiecte de rezo
luție proprii pină la 6 octombrie.

Principalul proiect de rezoluție, 
„Criza economică, unitatea de stingă 
și partidul comunist", relevă, printre 
altele, că problema cea mai urgentă 
care confruntă țara in momentul de 
față este găsirea unei noi căi de a

Componența noului guvern al Nigeriei
LAGOS 7 (Agerpres). — Postul de 

radio Lagos a anunțat componența 
Comitetului Executiv Federal — noul 
guvern al Nigeriei — constituit de 
șeful statului, generalul Murtala Ra
mat Muhammed, după destituirea 
generalului Yakubu Gowon, la 29 
iulie a.c., din funcțiile de șef al sta
tului, al guvernului militar federal 
și din cea de comandant șef al for
țelor armate nigeriene. Comitetul 
Executiv Federal este condus de șe
ful statului, generalul Murtala Ramat 
Muhammed. în componența sa intră 
13 militari și 12 personalități civile, 
în special experți în problemele eco
nomice. Funcția de ministru de ex
terne a fost atribuită colonelului 
Joseph Garba, iar titularul portofo
liului Ministerului Petrolului și Ener

Convorbiri chino-omeri- 
COn®. Den siao_Pm, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a avut o convorbire cu membrii de
legației parlamentare din Statele U- 
nite, aflată in vizită la Pekin, infor
mează agenția China Nouă.

Negocierile intercipriote. 
La cererea secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, cea de-a 
patra fază a negocierilor intercomu- 
nitare în problema Ciprului se va 
desfășura la New York, în zilele de 
8 și 9 septembrie — relatează agen
ția de presă „Anatolia".

_ Scumpirea tarifelor avia
tice. Cea mai mare parte a com
paniilor de transport aerian membre 
ale I.A.T.A. — Asociația Internațio
nală a Transporturilor Aeriene — 
care asigură zboruri pe ruta Atlan
ticului de nord, au căzut de acord 
asupra majorării cu 14 la sută a ta
rifelor lor. începind de la 13 noiem
brie a.c. Ele vor trebui apoi să cea
ră autorizația guvernelor lor pentru 
această creștere a tarifelor.

itatoritatite dim Bangta- 
dSSb aU h°tarit sa pună în apli
care un plan menit să ducă la creș
terea volumului exporturilor de pro
duse neindustriale, in scopul dimi
nuării dezechilibrului balanței de 
plăți. în prezent, această tară în
treține relații comerciale cu 85 de 
state.

Camera superioară a 
parlamentului indian - Con- 
siliul Statelor — a aprobat proiec
tul de lege guvernamental privind 
introducerea de corective in Actul 
asupra reprezentării populare, din 
anul 1951, în scopul eludării posi
bilităților de interpretare arbitrară a 
articolelor acestui act. prin care este 
reglementată procedura desfășurării 
alegerilor in India. Același proiect de 
lege fusese aprobat anterior de ca
mera inferioară a parlamentului. 

La Lima a avut loc o mare adunare pentru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor revoluționare din Peru

CAPRICIILE VREMII 
® Caiduri tropicale, secetă fără precedent în nordul și 
vestul Europei ® Recolte compromise pe mari suprafețe 

© Scăderi bruște de temperatură în S.U.A.
Neobișnuitul val de căldurii ce s-a abătut in ultima vreme asupra 

nordului Europei și a altor zone ale continentului provoacă îngrijorare 
in rindurile a mii de fermieri — relatează agenția Reuter. In zilele 
din urmă, în Anglia ,s-au înregistrat temperaturi de peste 33 grade 
Celsius — dintre cele mai ridicate întilnite vreodată pe respectivele 
meleaguri. Ca și Anglia, multe alte regiuni ale continentului cunosc 
cea mai secetoasă vară din cursul ultimei generații. După opt săptă
mâni de temperaturi ridicate, fermierii din sudul Suediei se pling că 
seceta a provocat daune însemnate culturilor de grîu și alte cereale. 
Din Norvegia și Finlanda se anunță o situație similară. Seceta din Da
nemarca a pus în pericol — in special în zona lutlandei — mari su
prafețe agricole. Fermierii își exprimă temerea că, în cel mai bun 
caz, recolta nu va depăși în acest an 60 la sută din cuantumul nor
mal. In ce privește Franța, aceasta cunoaște o secetă nemaiintilnită 
de multe decenii. Ca urmare, a fost impusă raționalizarea apei in nu
meroase regiuni rurale din nord-vestul, sud-estul și sud-vestul țării, 
unde temperaturile se ridică îndeobște la peste 30 grade. In R.F.G., 
unde ș-au înregistrat temperaturi de 35 grade — cele mai înalte din 
ultimii 25 de ani — recolta are, de asemenea, de suferit, în special 
in Bavaria.

în același timp, de cealaltă parte a Atlanticului se anunță o schim
bare a vremii, care ar putea determina sporirea umidității și în zonele 
europene actualmente afectate de secetă. La New York, după cinci zile 
de călduri pină la 35—40 grade, vremea s-a răcit brusc ; cerul s-a a- 
coperit și curenți de aer rece au început să se deplaseze spre vest pe 
un front larg.

se depăși situația de criză. în acest 
sens — se spune în document — con
gresului li revine sarcina să dezbată 
căile de a lărgi, în unitate cu celelal
te forțe de stingă și progresiste, o 
puternică mișcare de masă, în scopul 
aplicării unei politici de stingă în 
vederea opririi inflației, reducerii 
șomajului, îmbunătățirii condițiilor 
de trai, extinderii democrației și 
deschiderii căii spre socialism.

Alte proiecte de rezoluție se referă 
la activitatea electorală a partidului 
comunist și la situația din Irlanda de 
Nord. în sfirșit, un alt proiect de 
rezoluție tratează problema extin
derii naționalizărilor și a democra
ției în industrie.

giei — considerat ca fiind unul din 
cele mai importante ministere, dat 
fiind rolul industriei petroliere în 
viața economică a țării — este dr. 
M. T. Akibo. Ministru al apărării a 
fost desemnat generalul I. Bissala, 
portofoliul Ministerului de Interne 
este deținut de U. Shinkafi. Nici 
una din cele șase personalități civile 
care au făcut parte din guvernul 
prezidat de Yakubu Gowon nu a fost 
inclusă în Comitetul Executiv Fede
ral. Potrivit comunicatului, cinci mi
litari ai precedentului guvern fede
ral au fost reținuți în cabinetul ge
neralului Murtala Ramat Muhammed.

Comitetul Executiv Federal este 
subordonat Consiliului Militar Supe
rior, condus de șeful statului.
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La Paris au avut 'oc *une" 
raliile lui Benoit Frachon, președinte 
de onoare al Confederației Generale 
a Muncii din Franța C.G.T., membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez. La ceremonia funerară, 
Georges Marchais, secretar general al 
P.C.F.. George Seguy, secretar ge
neral al C.G.T., Ibrahim Zakaria, se
cretar al Federației Sindicale Mon
diale, și Robert Chambeiron, membru 
al Consiliului Național al Rezistenței 
Franceze, au evocat viața și activita
tea de militant a lui Benoit Frachon. 
Din partea țării noastre a participat 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, membru al 
C.C. al P.C.R.

Creșterea prețalui lami
natelor. »Aramco Steel Corp.", a 
cincea companie producătoare de o- 
tel din Statele Unite în ordinea mă
rimii. a anunțat ridicarea cu 9 la 
sută a prețului laminatelor. Aceasta 
este prima sporire de prețuri, de mai 
bine de un an. în industria otelu
lui a S.U.A. Măsura amintită este o 
urmare a creșterii cu 17,4 la sută a 
cheltuielilor de producție per tona de 
otel — a declarat președintele com
paniei.

I înceîaî din viata Sir Pe- 
ter Daubeny, la vîrsta de 54 de ani, 
unul dintre numele cele mai de ră
sunet în arta teatrală britanică.

Populația Frântei. La Par,s 
au fost date publicității rezultatele 
recensămîntului populației efectuat 
în luna februarie, care arată că la 
acea dată Franța avea 52 590 000 lo
cuitori. Fată de precedentul recensă- 
mint. din 1968, cifra reprezintă un 
spor de populație de aproape trei 
milioane. Datele relevă, pe de altă 
parte, o scădere cu 300 000 a numă
rului celor ce locuiesc în Paris — 
3 978 000 locuitori. în orașul propriu- 
zis șî în suburbii.

DE PRETUTINDENI
• MUZEU AL ISTO

RIEI MIȘCĂRII MUNCI
TOREȘTI DIN ANGLIA. 
Pe frontispiciul uneia din clă
dirile cartierului muncitoresc al 
Londrei, East End, a apărut zi
lele acestea o inscripție : „Mu
zeul național al istoriei mișcă
rii muncitorești". Este vorba de 
primul muzeu de acest gen din 
Marea Britanie, care ilustrează, 
cu un bogat material documen
tar, formarea și afirmarea cla
sei muncitoare britanice. O sec
ție specială a muzeului este de
dicată activității lui Karl Marx 
și Friedrich Engels, prezentînd 
lucrări și scrisori ale celor doi 
fondatori ai socialismului știin
țific. Aici se află și un bust al 
lui Marx adus în Anglia de un 
comunard francez. Muzeul a fost 
amenajat prin contribuțiile orga
nizațiilor progresiste, democra
tice din Marea Britanie și, ime
diat după inaugurare, se bucură 
de un mare aflux de vizitatori.

• RESTAURARE AR
HITECTONICĂ. In tela
120 de metri înălțime a cate
dralei din Riga, recent restau
rată, a început din nou să mă
soare timpul străvechiul orolo
giu al acestei clădiri istorice, ri
dicată la începutul veacului al 
XIII-lea. Prețiosul mecanism 
de aici își oprise bătăile, după 
ce la 29 iunie 1941 un obuz al 
artileriei hitleriste lovise turnul, 
provocînd grave avarii clădirii. 
Acum săgeata de piatră a turnu
lui se înalță din nou deasupra 
frumosului oraș baltic, iar în 
interiorul său a fost instalat un 
ascensor care oferă turiștilor 
posibilitatea de a urca pînă în 
partea superioară a construcției. 
La înălțimile de 56 și 72 de me
tri au fost amenajate platforme 
speciale pentru cei dornici să 
privească panorama orașului.

® Î.PATRULĂ COS
MICĂ". Autorul de roma_ 
ne științifico-fantastice Isaac 
Asimov susține că unul din 
beneficiile explorării spațiului 
extraterestru ar putea fi crea
rea de așa-numite „patrule cos
mice", avînd rolul de a proteja 
Pămîntul de impactul meteori
ților mari sau al altor fragmen
te de origine extraterestră. A- 
mintind cazurile mai cunoscute 
de prăbușire a unor meteoriți 
pe Terra in secolul XX, el apre
ciază că „ar fi posibil ca în vii
torii 500 de ani un oraș sau al
tul al planetei noastre să fie 
distrus de un meteorit". Or, „pa
trulele cosmice" ar putea pre
veni asemenea catastrofe prin 
sfărîmarea meteoriților înainte 
ca aceștia să cadă pe pămint.

• SÎNT PERICULOASE 
AMBALAJELE DE TIP 
SPRAY ? în anii din urmă, 
o serie de oameni de știință 
și-au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu ambalajele de tip 
spray, cu ajutorul cărora diferi
te produse cosmetice sint pulve
rizate sau proiectate sub formă 
de emulsie — la o simplă apă
sare. Ei apreciază că substanța 
conținută de aceste ambalaje, 
ridicindu-se in stratosferă, s-ar 
descompune în atomi ce ar 
putea distruge pătura de ozon 
ce protejează Pămintul de 
radiațiile ultraviolete. Or, a- 
ceastă opinie este infirmată de 
meteorologul britanic Richard 
Scorer, care susține că s-a creat 
o viziune prea simplistă a com
plicatelor procese chimice și 
meteorologice din păturile su
perioare ale atmosferei. Atmos
fera nu este, cum s-ar crede, o 
entitate fragilă, ci, dimpotrivă, 
„elementul cel mai dinamic și 
robust al mediului",

• INVAZIE DE GRE
IERI. în aceste zile în care 
mercurul termometrelor înre
gistrează în Franța temperaturi 
de peste 35 de grade, locuitorii 
din vestul țării asistă la o ade
vărată invazie de greieri, după 
ce cu puțin timp în urmă zone 
întregi fuseseră acoperite de 
gărgărițe. Autoritățile sanitare 
au adoptat drastice măsuri de 
combatere a invaziilor de in
secte.

• TENTATIVĂ EȘU
ATĂ. A eșuat tentativa japo
nezului K. Ono, în virstă de 58 
de ani, de profesie avocat, de a 
traversa Oceanul Pacific pe o 
plută formată din 66 de butoaie 
metalice. Navigatorul nipon a 
părăsit portul Yokohama la 30 
iulie, reușind să străbată în șa
se zile o distanță de 240 km, 
după care a lansat semnalul 
„S.O.S.". Salvat de im vas, Ono 
a declarat că ambarcațiunea sa 
a fost avariată de furtună, fapt 
care l-a determinat să renunțe 
la periplul abia început.

• CĂMILELE SI SECU
RITATEA RUTIERĂ, in E- 
miratele Arabe din regiunea 
Golfului una dintre cele mai 
frecvente cauze ale accidentelor 
rutiere o constituie... cămilele. 
Din cauza luminii foarte puter
nice, conducătorii auto deose
besc foarte greu și de cele mai 
multe ori prea tirziu prezența 
lor pe șosea. Pentru a preveni 
noi accidente, autoritățile au 
hotărît ca pe viitor cămilele să 
circule noaptea numai „îmbră
cate" cu pelerine fosforescente. 
5 000 de cămile vor beneficia, 
pînă la sfîrșitul acestui an, de 
un asemenea echipament de 
drum.
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